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ملخص:
التنمية  حتقيق  يف  املفتوحة  القد�ص  جامعة  دور  نقا�ص  اإىل  الورقة  هذه  هدفت 
الهدف  هذا  ولتحقيق  املحتوى.  حتليل  اأ�سلوب  ا�ستخدام  خالل  من  فل�سطني  يف  امل�ستدامة 
اأخبار  من  املفتوحة  القد�ص  جلامعة   " االأكادميية  "البوابة  على  ُن�رصه  ما  الباحث  حّلل 
�سحفية،  ق�س�ص  التالية:  الزوايا  حتت   2012 -2009 بني  ما  الفرتة  يف  واإعالنات  واأن�سطة 
الرئي�سة.  ال�سفحة  على  واالإعالنات  االأخبار  واأخرياً  اجلامعة  وح�ساد  �سحفية،  وتقارير 
عالقة  ال�ستنباط  اجلامعة  واأهداف  والفعاليات  االأن�سطة  هذه  بني  الباحث  ربط  ذلك  بعد 
اإىل  البداية  يف  الباحث  عمد  الهدف  هذا  ولتحقيق  امل�ستدامة.  التنمية  باأ�س�ص  كله  ذلك 
املفتوح  التعليم  مفهوم  مثل   ، الورقة  هذه  مبو�سوع  املرتبطة  املفاهيم  لبع�ص  التطرق 
التي  اخللفية  اإىل  الباحث  تطرق  كما  الب�رصية.  والتنمية  امل�ستدامة  التنمية  ومفهوم 
العايل  للتعليم  وكامتداد  فل�سطني،  يف  املفتوح  للتعليم  حي  كنموذج  اجلامعة  بها  ن�ساأت 

الرتبوية. وفل�سفته  الفل�سطيني 
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Abstract:
This paper aims at discussing the role of Al-Quds Open University 

in promoting sustainable development in Palestine by means of using the 
content analysis methodology. To achieve this objective, the researcher 
analyzed the content of the published materials on the academic portal of 
Al-Quds Open University between 2009-2012 under the following sections: 
latest news and activities, announcements, pioneering stories and reports, 
and the latest achievements and outcomes. Later, the researcher sought to 
discuss the relationship between these activities and contributions on one 
side and the university objectives on the other side in order to investigate 
their expected relationship with the basics of sustainable development. To 
achieve this objective, the researcher started this paper by defining and 
discussing some related terms and concepts including the definition of open 
education, human development and sustainable development. Furthermore, 
the researcher talked about the historical background of Al-Quds Open 
University and its early emergence as a living model of the open education 
and a good representative of the Palestinian higher education and its 
educational philosophy. 
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مقدمة: 
امل�ستدامة يف املجتمعات  ال�ساملة  التنمية  اأهمية حتقيق  اأيامنا هذه عن  يكرث احلديث يف 
احلديثة، ودور الرتبية يف اإحداث هذه التنمية وحتريك عجلتها، يف وقت تع�سف باالأمم املتقدمة 
وغري املتقدمة على حد �سواء نكبات اقت�سادية كارثية، كان اآخرها ما �سمي باالأزمة االقت�سادية 
العاملية عام 2008، فكان ال بد من االهتمام مبفهوم التنمية امل�ستدامة ودرا�سة مقوماتها، ويف 
�سبيل  من  ما  اأنه  بع�سهم  يرى  وهنا  للتنمية.  رئي�سًا  وحمركًا  رافداً  يعد  الذي  االإن�سان  مقدمتها 
خالل  من  ومعرفيًا،  تربويًا  متكينه  على  الرتكيز  دون  التنمية  حتقيق  يف  االإن�سان  دور  لتمكني 
تقدمي نوعية تعليم متميز وفاعل يهتم بتطوير ال�سخ�سية االإن�سانية، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بواقع 
املجتمع واأهدافه واحتياجاته املختلفة، حيث تربز هنا تلك العالقة القوية بني الرتبية باأ�سكالها 
اأخرى، مما ي�ستدعي البحث يف جدلية  وم�سمياتها املختلفة من جهة والتنمية ال�ساملة من جهة 
العالقة بني الرتبية والتنمية والدور الذي ميكن اأن توؤديه النظم الرتبوية احلديثة يف حتريك عجلة 
التنمية يف فل�سطني على وجه اخل�سو�ص، وي�ستدعي هذا اإحداث حتوالت جذرية مهمة يف االأمناط 
الفل�سطيني  جمتمعنا  رفد  من  ميّكنها  مبا  و�سياغتها  بنائها  واإعادة  التعليمية،  والنظم  الرتبوية 
بطاقات متجددة متعلمة من خريجني وخريجات تعلموا وتدربوا فاأبدعوا ومتيزوا يف كل امليادين، 
بل حان دور م�ساركتهم يف م�رصوع التنمية امل�ستدامة، مبا تي�رص لهم من طاقات ومعارف وخربات 

تتيح لهم التعامل مع م�ستجدات هذا الع�رص. 
كما تربز تلك العالقة القوية بني الرتبية والتعليم من جهة، وبني التقدم والتنمية من جهة 
اأخرى، حني جند كثرياً من املتخ�س�سني يف جمال الرتبية واالقت�ساد قد حتدثوا باهتمام متزايد عن 
اأهمية دور الرتبية يف تطوير املجتمع وتنميته اقت�ساديًا و�سيا�سيًا وب�رصيًا، بل روحيًا وعاطفيًا، 
كي يكون االإن�سان يف هذا املجتمع قادراً على التكيف مع بيئته، واعيًا الأهمية دوره يف االإ�سهام 
يف حل م�سكالته وم�سكالت جمتمعه، بل حتى امل�ساهمة يف حل م�سكالت العامل الذي هو جزء منه، 
وكذلك امل�ساركة الفعالة يف بناء احل�سارة االإن�سانية وامل�ساهمة يف تطويرها. وللداللة على عمق 
الرابطة وقوتها بني الرتبية والتنمية ، يكفي اأن نذكر اأننا حني نبحث يف الرتبية مبعناها الوا�سع، 
فاإننا ال نن�سى اأن الرتبية يف اأو�سع معانيها تعني تنمية االإن�سان تنمية عقلية وج�سدية وخلقية ، 
تنمية توجه الفرد ليكون اإن�سانًا كاماًل متكامل النمو، وا�سح الهوية والهدف، قادراً على امل�ساركة 
يف م�سرية االإنتاج والعطاء ملجتمعه واإن�سانيته على حد �سواء، وهي تنمية- ال �سك- متتد مدى 
احلياة، وال تقت�رص على فرتة عمرية حمددة اأو جيل بعينه، بل هي تربية م�ستمرة تبداأ منذ حلظة 
والدة الفرد وال تنتهي اإال بانتهاء حياته، وهي اأي�سا تربية للجميع ، تربية ال تخلو من معاين النمو 
والتطور امل�ستمر مدى احلياة، فهي تعني تنمية ال�سخ�سية االإن�سانية، ومَدها باخلربات واملعارف 
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الالزمة للحياة ، والتكيف مع البيئة املحيطة، وهي كفيلة بتوجيه االإن�سان الوجهة ال�سحيحة التي 
حتقق م�ساحله وم�سالح املجتمع واجلماعة التي ينتمي اإليها. 

من هنا، ويف معر�ص احلديث عن دور الرتبية يف حتقيق التنمية، يربز دور جامعة القد�س 
املفتوحة يف حتقيق التنمية ال�ساملة امل�ستدامة، كون هذه اجلامعة تتبنى فكرة التعليم املفتوح 
عززت  ، حني  العامل  والتعليم منواً يف  التدريب  ميادين  اأ�رصع  اأحد  احلا�رص  الوقت  يعد يف  الذي 
التطورات اجلديدة يف جمال تقنيات املعلومات واالت�ساالت اإمكانات هذا النوع من التعليم لتقدمي 
اخلدمات التعليمية لفئات متعددة من النا�ص، ال �سيما اأولئك الذين مل يحالفهم احلظ يف االلتحاق 

باجلامعات الر�سمية والنظامية ل�سبب اأو الآخر. 
ال�ساملة  التنمية  حتريك  يف  االإ�سهام  يف  املفتوحة  القد�س  جامعة  دور  يعزز  ومما 
امل�ستدامة اأن هذا النمط من التعليم اجلامعي ي�ستند اإىل فل�سفة مرنة ترتكز على مبداأ اأن االإن�سان 
يتعلم مدى احلياة، مما ي�ستدعي توفري اأ�سكال عديدة من و�سائل التعليم التي تتنا�سب مع عمر هذا 
النف�سية  ظروفه  وحتى  �سكنه،  ومكان  عمله  وموقع  ومهنته  االجتماعي  وو�سعه  الفرد،  االإن�سان 
واالقت�سادية، ي�ساف اإىل ذلك ما فحواه اأن �سمة هذا الع�رص الذي نعي�ص فيه الت�سارع والتحول من 
التعليم اإىل التعلم، اأي من االعتماد الكلي على املعلم اإىل االعتماد على املتعلم وقدراته ومهاراته 

واأ�ساليبه اخلا�سة يف الدرا�سة والتح�سيل. 
من خالل هذه املقدمة ميكن اال�ستنتاج اأن جامعة القد�س املفتوحة تعد حمركًا رئي�سًا 
بل م�ساهمًا فاعاًل يف حتقيق التنمية الفل�سطينية ال�ساملة امل�ستدامة ، االأمر الذي �سيتم مناق�سته 

يف هذه الورقة. 

أهداف الورقة: 
تهدف الورقة بالدرجة االأوىل اإىل نقا�ص دور جامعة القد�س املفتوحة يف حتقيق التنمية 
امل�ستدامة يف فل�سطني ، من خالل ا�ستخدام اأ�سلوب حتليل املحتوى الذي �سريتكز على ما ن�رص على 
»البوابة االأكادميية« جلامعة القد�س املفتوحة من اأخبار واأن�سطة واإعالنات يف ال�سنوات الثالث 
املا�سية حتت الزوايا االآتية: ق�س�ص �سحفية، تقارير �سحفية، ح�ساد اجلامعة و اأخريا االأخبار 
واالإعالنات على ال�سفحة الرئي�سية يف الفرتة ما بني 2012 -2009، ثم �سيعمد الباحث اإىل الربط 
امل�ستدامة.  التنمية  باأ�س�ص  كله  ذلك  وعالقة  اجلامعة  واأهداف  والفعاليات  االأن�سطة  هذه  بني  ما 
ولتحقيق هذا الهدف يرى الباحث انه ال بد اأوال من التطرق لبع�ص املفاهيم املرتبطة مبو�سوع 
هذه الورقة، وحماولة تو�سيحها مثل مفهوم التعليم املفتوح ومفهوم التنمية امل�ستدامة والتنمية 
الب�رصية، كما �سيتم احلديث عن اخللفية التي ن�ساأت بها جامعة القد�س املفتوحة، كنموذج حي 

للتعليم املفتوح يف فل�سطني، وكامتداد للتعليم العايل الفل�سطيني وفل�سفته الرتبوية. 
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جامعة القدس املفتوحة كجزء أصيل من التعليم العالي يف فلسطني:
ميثل التعليم العايل الفل�سطيني �سكاًل من اأ�سكال ال�سمود والت�سدي واملحافظة على الهوية 
الوطنية لل�سعب الفل�سطيني و�سدق انتمائه القومي وتراثه احل�ساري والديني، فباالإ�سافة لالأهمية 
املتعارف عليها للتعليم العايل من حيث كونه اأداة لتنمية املعارف واملهارات لدى الطلبة وت�سجيعه 
على  القادرة  املتخ�س�سة  والكفاءات  بالكوادر  املجتمع  رفد  اإىل  الهادف  العلمي  البحث  لروح 
امل�ساركة الفاعلة يف بناء جمتمع موؤ�س�ساتي متطور يف خمتلف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�سادية 
حية والثقافية والتكنولوجية، جند اأن التعليم اجلامعي الفل�سطيني قد اأّدى دوراً  واالجتماعية وال�سّ
وطنيًا بارزاً قبل قدوم ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، حني اأ�سهمت اجلامعات الفل�سطينية يف تثبيت 
اأبناء فل�سطني على اأر�سهم، وتوفري فر�ص التعليم العايل للراغبني منهم، حيث حمل التعليم العايل 
الفل�سطيني اأمانة امل�سوؤولية يف ظروف قاهرة ع�سيبة، حاول فيها املحتل قهر االإرادة الفل�سطينية 
اأن  بذلك  ظانًا  واأ�ساتذتها،  طلبتها  وعلى  الفل�سطينية،  اجلامعات  على  اخلناق  ت�سييق  خالل  من 
باإمكانه فر�ص �سيا�سة التجهيل والرتحيل التي يخطط لها الإفراغ االأر�ص من اأ�سحابها ال�رصعيني 
حمتواها  من  الفل�سطينية  ال�سخ�سية  اإفييراغ  الدنيئة  باأ�ساليبه  حماواًل  منهم،  ال�سباب  �سيما  وال 
املعريف والثقايف، بل قتل االإبداع واالبتكار فيها، وا�ستخدم لذلك االأ�ساليب العدوانية مثل اقتحام 
واأ�ساتذتها  طلبتها  ومالحقة  الكتب  وم�سادرة  حرماتها  على  واالعتداء  واإغالقها  اجلامعات 

و�سجنهم وقتلهم واإبعادهم. 
يف مثل هذه الظروف الع�سيبة، وقبل اأكرث من ثالثة وع�رصين �سنة ، ن�ساأت »جامعة القد�س 
العربية  القد�ص  هوية  على  احلفاظ  اأمانة  بحمل  اجلامعة  هذه  ت�رصفت  اأن  فكان  املفتوحة«، 
فروع  به  وازدانييت  العلمية،  واملحافل  املنابر  فوق  ورفعته  االأقد�ص  اأ�سمها  فحملت  االإ�سالمية، 
اجلامعة التعليمية ومراكزها الدرا�سية وما فيها من كتب ومقررات وغريه ، ومنت هذه املوؤ�س�سة 
الرائدة وترعرعت لتفتح اأبوابها م�رصعة الآالف الفل�سطينيني يف جميع اأماكن اإقامتهم وتواجدهم 
22 فرعا  األف دار�ص ودار�سة يتوزعون يف   )66( داخل فل�سطني وخارجها، ولتحت�سن ما يقارب 

ومركزا درا�سيا بينما بلغ عدد خريجيها لغاية االآن ما يوازي 42 األف خريج وخريجة. 
هذه اخللفية التي ن�ساأت بها جامعة القد�س املفتوحة، جعلت من االأهمية مبكان وجود 
ال�ساملة  الوطنية  التنمية  خطط  ملتطلبات  اال�ستجابة  قاعدة  على  ترتكز  جديدة  تعليمية  فل�سفة 
املعارف  التي نهلت من  املوؤهلة واملدربة  الب�رصية  بالكوادر  امل�ستدامة، من خالل رفد املجتمع 
والعلوم ا�ستناداً اإىل فل�سفة واقعية تنا�سب روح الع�رص، تقوم على مبداأ احلق يف التعليم وحتقيق 
دميقراطية التعليم وتكافوؤ الفر�ص التعليمية وامل�ساواة بني الفل�سطينيني دون متييز فيما بينهم 
اأو اجلن�ص، وكذلك  الدين  اأو  العرق  اأو ب�سبب  اأو االقت�سادية  الأ�سباب تتعلق مبكانتهم االجتماعية 
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العمل على تو�سيع قاعدة التعليم اجلامعي من خالل زيادة فر�ص التعليم اجلامعي للراغبني يف 
من  النوع  هذا  على  املتزايد  االجتماعي  للطلب  واال�ستجابة  العايل  التعليم  مبوؤ�س�سات  االلتحاق 
التعليم، حيث متنح الفر�سة ملن فاتهم االلتحاق مبوؤ�س�سات التعليم العايل الأ�سباب تتعلق بظروفهم 

العائلية اأو االقت�سادية اأو االجتماعية اأو ال�سيا�سية اأو الوظيفية اأو املكانية اأو الزمانية. 

فلسفة جامعة القدس املفتوحة وأهدافها: 
يعترب التعليم اجلامعي من اأكرث املوؤثرات التي ت�ساهم يف تنمية املجتمع وتطوره، بل ي�سكل 
االثنان مكونًا رئي�سًا من مكونات دليل التنمية الب�رصية ، الأنه تقع على القطاع التعليمي ر�سالة 
اإعداد االأجيال من القادة واملفكرين وامل�سلحني وعلماء امل�ستقبل والباحثني الذين �سيقودون دفة 
اإحدى لغات  ال�ساملة امل�ستدامة-  التنمية  العلم والتقدم نحو م�رصوع  التغيري واالإم�ساك بنا�سية 
هذا الع�رص- . ومن هنا توؤدي اجلامعات دوراً مهمًا رياديًا يف م�رصوع التنمية، لكونها حا�سنة 
التي  املدربة  والكوادر  للكفاءات  رئي�سًا  رافداً  تعد  بل  والغد،  اليوم  وعلماء  والباحثني  للمفكرين 

يحتاجها املجتمع. 
رام  مركز  ي�سدرها  التي  حر«  »تعليم  ن�رصة  تذكر  اجلامعات،  دور  وحول  ال�سياق،  هذا  يف 
اأن املدير ال�سابق ملنظمة االأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة »فيدر يكو  اهلل حلقوق االإن�سان 

�ساراغو�سا« و�سع اأهدافا للجامعة املطلوبة واملرتقبة ومنها: 
ت�سعى جلعل كل ذي قدرة عقلية �سمرياً اأي التزامًا �سخ�سيًا اإزاء املجتمع الذي توجد فيه . 1

وتقوم بخدمته. 
ر�سالة اجلامعة لي�ست يف »�سناعة متخ�س�سني »واإمنا امل�ساهمة بدور طليعي يف رفع . 2

امل�ستوى الثقايف لالأمة. 
ويعُد . 3 العلمي  البحث  ميار�ص  الذي  واملركز  الغد،  مدر�ص  يعُد  الذي  املركز  هي  اجلامعة 

باحث الغد، وهو الذي يدرب ال�سباب على تنمية قدرا تهم النقدية، ويوجههم اإىل التحليل العميق 
احلر للواقع املحيط بهم. 

التي . 4 اجلديدة  التعليمية  املواد  تعدد  على  باالنفتاح  تتمتع  اأن  يجب  املرتقبة  اجلامعة 
يتطلبها النمو احلايل. 

اإزاء ما يدعى . 5 اأن يتجاهل م�سوؤولية جديدة  اليوم ال ي�ستطيع  التعليمي  النظام  اإن  حيث 
بوقت الفراغ، فمن واجب التعليم العايل اأن يجد �سيغًا متعددة ذات اأهمية خا�سة » التعليم املفتوح 

كو�سيلة تقدم خدمات تعليمية وثقافية تتجاوز حدود الزمان واملكان. 
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اأما » القد�ص املفتوحة« التي تعد منطًا رائداً من اأمناط التعليم املفتوح ، فقد اختطت لنف�سها 
طريقًا متميزاً، وو�سعت لذاتها اأهدافًا خا�سة جندها يف ن�رصاتها وكتيباتها وكتبها. وهنا نقراأ 

اأن ر�سالة جامعة القد�س املفتوحة خالل الفرتة 2005- 2010 تتلخ�س مبا ياأتي: 
اأحدث امل�ستجدات املعرفية . 1 ن�رص فل�سفة التعلم املفتوح وتطبيق مبادئه واأ�ساليبه، وفق 

والتكنولوجية. 
والبلدان . 2 الفل�سطيني  املجتمع  بحاجات  مرتبطة  تخ�س�سات  يف  املاج�ستري  درجة  منح 

العربية، اإ�سافة اإىل درجة البكالوريو�ص يف برامج اأكادميية، وتخ�س�سات تلبي متطلبات التنمية 
وحاجات املجتمع. 

توفري خدمات التعليم اجلامعي املفتوح الأبناء ال�سعب الفل�سطيني واأبناء االأمة العربية . 3
وغريهم. 

االإيديولوجية . 4 ال�رصاعات  وجتنب  والتعبري  التفكري  حرية  على  ت�سجع  بيئة  توفري 
وال�سيا�سية. 

التعليمية املتنوعة املطبوعة واملرئية وامل�سموعة . 5 ال�سفية والو�سائط  اللقاءات  توظيف 
واملحو�سبة وااللكرتونية. 

تطبيق مبداأ التعليم املتمحور حول املتعلم » الدار�ص«. . 6
تلك . 7 يفوق  اأو  ي�ساهي  وخريجيها  االأكادميية  الربامج  م�ستوى  يكون  اأن  على  احلر�ص 

املوجودة يف اجلامعات التقليدية. 
الذي . 8 االأ�سلوب  حيث  ومن  العلمية  املحتويات  حيث  من  الدرا�سية  الكتب  تطوير  متابعة 

ي�سجع التعلم عن بعد. 
زيادة االهتمام بالتطبيقات العملية املن�سو�ص عليها يف الربامج االأكادميية كالرتبية . 9

والتنمية االجتماعية. 
الدبلوم . 10 �سهادات  منح  اإىل  توؤدي  احلياة،  مدى  امل�ستمر  للتعليم  متنوعة  برامج  تقدمي 

مب�ستويات خمتلفة، وتعادل ب�ساعات معتمدة. 
ال�سعي احلثيث اإىل التحول نحو جامعة الكرتونية توظف اأحدث التقنيات التي ت�ستخدم . 11

تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت. 
توظيف الكوادر الب�رصية املوؤهلة وتدريبها. . 12

القد�س املفتوحة يف  يظهر من االأهداف ال�سابقة مدى اأهمية الدور الذي توؤديه جامعة 
رفد التنمية الفل�سطينية مبقومات ب�رصية هائلة داأبت اجلامعة على اجتذابهم وتاأهيلهم وتدريبهم 
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من  ذلك  لنا  �سيت�سح  كما  اإعاقة،  اأو  �سيا�سي  توجه  اأو  عمر  اأو  جن�ص  من  اأ�سا�ص  على  متييز  دون 
خالل ا�ستعرا�ص اأمثلة حية من واقع اأن�سطة اجلامعة واأخبارها وتقاريرها وق�س�سها الرائدة مع 
فئات املجتمع الفل�سطيني باأكمله، ومنهم الن�ساء وذوي احلاجات اخلا�سة وكبار ال�سن وغريهم، 
وقبل ذلك ال بد من ا�ستعرا�ص �رصيع لبع�ص املفاهيم املتعلقة بهذه الورقة وهي: التعليم املفتوح 

والتنمية الب�رصية والتنمية امل�ستدامة. 

مفهوم التعليم املفتوح: 
نتيجة للتغريات املهمة التي �سهدها العامل يف ع�رصنا احلا�رص واملتمثلة بالتفجر املعريف 
ي�سمى  ما  ظهر  اجلامعي،  التعليم  على  الطلب  زيادة  من  ذلك  رافق  وما  والتكنولوجي،  وال�سكاين 
بالتعليم املفتوح الذي يرتكز على فل�سفة تو�سيع قاعدة التعليم اجلامعي من خالل اإتاحة الفر�سة 

ملختلف فئات املجتمع، وب�سفة خا�سة املحرومة منها للح�سول على تعليم جامعي. 
اأول  ن�ساأت فكرته وطبقت  التعليم  اأنه نوع من  التعليم املفتوح على   )1998( ال�سنبل  يعرف 
ما طبقت يف بريطانيا ويقوم على اأ�سا�ص اأنه مفتوح من حيث االأمكنة واالأفكار ومرونة االأ�ساليب 
اأو  يتباطاأ  اأو  حت�سيله  يف  الطالب  ي�رصع  اأن  املمكن  من  اإذ  للطلبة  املختلفة  املتطلبات  ملواكبة 

يتوقف اأو ي�ستمر اأو يعود بعد انقطاع. 
التعليم  ال�ستخدام  التالية  العاملية  املربرات   )1997( ن�سوان  يورد  جهته  من 

اجلامعي املفتوح وهي: 
من . 1 واالجتماعية  االقت�سادية  ظروفهم  اأعاقتهم  ملن  اجلامعي  التعليم  فر�ص  توفري 

االلتحاق باجلامعات النظامية. 
ي�ستطيع االأفراد يف املناطق النائية اال�ستفادة من التعليم املفتوح. . 2
التعليم املفتوح و�سيلة مهمة من و�سائل التنمية يف املجتمع من خالل تنمية اأفراده . 3
ي�سمح التعليم اجلامعي املفتوح باجلمع بني الدرا�سة والعمل. . 4
اإن تعليم املراأة اأمر اأ�سا�سي يف تنمية املجتمع وتطوره ، ومن هنا فاإن التحاقها بالتعليم . 5

اجلامعي املفتوح يي�رص لها الدرا�سة، يف الوقت الذي تقوم فيه بدورها االجتماعي ب�سكل كامل. 
للمتعلم . 6 وا�سع ويي�رص  الرتبوية على نطاق  التقنيات  املفتوح  التعليم اجلامعي  ي�ستخدم 

ا�ستخدامها. 
ميكن التعليم املفتوح ا�ستيعاب اأعداٍد كبريٍة جداً من الدار�سني تفوق القدرة اال�ستيعابية . 7

للجامعات التقليدية. 
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يجعل التعليم املفتوح املتعلم مواكبًا للتطورات املعرفية املت�سارعة يف ع�رص تتفجر فيه . 8
املعرفة وتت�ساعف. 

وجود . 9 دون  واالأكادميي  االإداري  التنظيم  حيث  من  باملرونة  املفتوح  التعليم  يت�سف 
حواجز للقبول. 

ولي�ص . 10 الرتبوية  املوؤ�س�سة  كل  املفتوح  التعليم  يف  املتعلم  تعليم  عن  امل�سوؤولية  ت�سمل 
املعلم فقط. 

يك�سب التعليم املفتوح العاملني مزيداً من الكفايات كل يف جمال تخ�س�سه من خالل . 11
املمار�سة العملية. 

بناء على . 12 �سنتني  اأو  �سنة  اأو دونها ملدة  الدرجة اجلامعية  اأكادميية تعطي  برامج  يوفر 
رغبة الدار�ص. 

يوفر التعليم املفتوح برامج التعليم امل�ستمر وخدمة املجتمع التي يحتاج اإليها. . 13
يوفر التعليم املفتوح برامج متكن الكبار من متابعة الدرا�سة توازي مفهوم حمو االأمية. . 14

 اأما اخلطيب )2006( فيذكر من اأهداف التعليم املفتوح ما ياأتي: 
املواطنني . 1 بني  وامل�ساواة  التعليمية  الفر�ص  وتكافوؤ  التعليم  دميقراطية  مبادئ  حتقيق 

دون متييز. 
تو�سيع فر�ص التعليم اجلامعي للمزيد من الراغبني يف االلتحاق به، واال�ستجابة للطلب . 2

املتزايد على التعليم. 
تعوي�ص الفر�سة ملن فاتهم التعلم الأ�سباب �سخ�سية اأو عائلية اأو اقت�سادية اأو اجتماعية . 3

اأو وظيفية اأو مكانية. 
االإ�ستجابة ملتطلبات خطط التنمية الوطنية من الكوادر الب�رصية املوؤهلة واملدربة. . 4
توفري فر�ص التعلم والنمو املهني امل�ستمر للموظفني والعمال وهم على راأ�ص عملهم. . 5
اأنف�سهم . 6 تثقيف  يف  ال�ستثماروقتهم  البيوت  وربييات  وللكبار  لل�سباب  الفر�سة  اإتاحة 

واكت�ساب املهارات النافعة. 

مفهوم التنمية: 
اأ�رصنا يف بداية مقدمة هذه الورقة اإىل وجود عالقة قوية بني الرتبية والتعليم من جهة، وبني 
اأخرى، مما جعل املتخ�س�سني يف جمال الرتبية واالقت�ساد يتحدثون  التقدم والتنمية من جهة 
باهتمام متزايد عن اأهمية دور الرتبية يف تطوير املجتمع وتنميته اقت�ساديًا و�سيا�سيًا وب�رصيًا بل 
وروحيًا وعاطفيًا، وهذا ي�ستدعي احلديث عن مفهوم التنمية والتنمية امل�ستدامة، لن�سل اإىل حمور 
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هذه الورقة وهو دور جامعة القد�س املفتوحة كمحرك رئي�ص للتنمية امل�ستدامة يف فل�سطني، 
والذي �سيبدو جليا من خالل ا�ستعرا�ص ما تقوم به اجلامعة من دور مهم وريادي يف دفع عجلة 

التنمية الب�رصية واالقت�سادية واالجتماعية على حد �سواء. 
لها  ينتمي  التي  املدار�ص  باختالف  التنمية  تعريفات  اختالف  اإىل  االإ�سارة  ميكن  بداية 
ال�سبب يف اختالفها  ، يعود  التنمية تعريفات خمتلفة ومتعددة  اأدبيات  اأو ذاك، ففي  الكاتب  هذا 
وتباينها اإما للمكان اأو الزمان، اأو الظروف ال�سائدة اأو اإىل اخللفية االأيديولوجية التي تقف خلف 
هذا التعريف اأو ذاك، هذا باالإ�سافة اإىل اأن كل فريق يريد اأن يربز اجلانب الذي يهتم به، فهناك 
من حاول ربط التنمية بالبعد الثقايف اأو االأخالقي اأو االقت�سادي. لذا وقبل اأن نخو�ص يف ق�سية 

التعريفات املتعددة للتنمية، حرُي بنا اأن نعرج على معنى التنمية لغويًا. 
ي�سري عبود )1992( اإىل اأن التنمية –لغويًا- هي من النمو، وفعله الثالثي: منا ينمو، مبعنى 
»زاد وكرث، يقال »منى الزرع، ومنا الولد ، ومنا املال« ومن ثم فهو مبعنى »كرب وازداد«. والفرق 
اللغوي بني )النمو( و )التنمية( هو اأن النمو يحمل معنى »التلقائية« بينما حتمل التنمية معنى 

»التدخل« الإحداث هذا النمو اأو توجيهه وجهة معينة. 
ونذكر هنا ما يطرحه ريحان )1998( الذي اأ�سار اإىل اأن الرثوة القومية تنق�سم 
الرثوة املادية. وهذا يتفق مع ما ي�سري  الب�رصية وعن�رص  الرثوة  هما:  رئي�سني  اإىل عن�رضين 
حول تزايد احلديث عن مفهوم التنمية الب�رصية الذي ينظر للتنمية من منطلق  اإليه �سعيد )1998( 
تاأثريها على النا�ص وتاأثرهم بها، لي�سبح التوجه التنموي منطلقًا من قاعدة الهرم التنموي )اأي 
من النا�ص وم�ساحلهم ومن م�ساركتهم وا�ستفادتهم من العملية التنموية( . كما اأ�سار �سعيد )1998( 
اإىل �رصورة االتفاق على جعل االإن�سان حمور اهتمام التنمية ، اإذ ال بد من تقوية االإن�سان ومتكينه 
�سمن روؤية اجتماعية تعددية قادرة على التكيف مع املتغريات، بحيث يبقى االإن�سان مكر�سا نف�سه 

البناء. 
اأنها  على   1956 عام  منذ  للتنمية  تعريفا  اأعطت  قد  كانت  املتحدة  االأمم  اأن  �سعيد  ويذكر 
االقت�سادية  االأحييوال  لتح�سني  واحلكومة  املواطنني  جهود  توحيد  بها  ميكن  التي  »العمليات 
االأميية  حياة  يف  االنييدميياج  يف  ومل�ساعدتها  املحلية  املجتمعات  يف  والثقافية  واالجتماعية 

وامل�ساهمة يف تقدمها باأق�سى قدر م�ستطاع«. 
املتخلفة  املجتمعات  لتحريك  مهمة  عملية  التنمية  اأن  اإىل   )2002( اللطيف  عبد  اأ�سار  كما 
ب�سبب  الغاية  هذه  حتقيق  يف  املجتمعات  بع�ص  تخفق  ما  وكثرياً  متقدمة،  مراحل  اإىل  والنامية 
كو�سائل  وحدها  االقت�سادية  املداخل  على  باالعتماد  املجتمعات  هذه  يف  امل�سئولني  قيام 
لتحقيق التنمية، متجاهلني دور باقي املداخل االأخرى املكونة للمجتمع وفاعليتها مثل املداخل 

االجتماعية والدينية وال�سيا�سية. 
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اأما اأبو كري�سة )2003( في�ستخل�س عددا من خ�سائ�س و�سمات التنمية منها: 
اأن التنمية حتدث تغيرياً اإىل االأمام وتهدف اإىل حتقيق رفاهية اأفراد املجتمع. . 1
حتيط التنمية بجوانب احلياة كافة على اختالف �سورها واأ�سكالها، وال تخت�ص بجانب . 2

واحد من جوانب حياة املجتمع. 
دوراً . 3 ال�سعبية  القيادات  وتوؤدي  التنمية  عملية  يف  اأ�سا�سيا  عامال  االأ�سلية  اجلهود  تعدُّ 

موؤثراً يف التنمية. 
تتطلب عملية التنمية قيام احلكومة بتوفري الدعم واملعونة يف �سورة فنيني ومعدات اأو . 4

اعتمادات مادية. 
قيام برامج تنمية املجتمع على االإحتياجات الفعلية ل�سكان املجتمع كله ولي�ص جماعة . 5
معينة. 

حتقق  التي  العمليات  جمموعة  هي  التنمية  اأن  اإىل   )2005( الر�سدان  ي�سري  ثانية  جهة  من 
ي�سنعها  عمليات  اأو  اإجييراءات  جمموعة  املعنى  بهذا  فالتنمية  اأف�سل،  اأحوااًل  واإن�سانه  للمجتمع 
وقد  االأف�سل.  احلياة  على  ي�ساعدها  ما  لذاته  ويحقق  االأف�سل  نحو  مبجتمعه  فريقى  االإن�سان، 
يكون التعريف االأن�سب للتنمية يف احلالة الفل�سطينية قائما على اأهمية قدرة النا�ص على التعامل 
)باملعنى ال�سمويل( مع االأزمات والتحوالت التي تع�سف بهم،ال �سيما وقد عانى هذا ال�سعب كثرياً 

من االأزمات والنكبات والنك�سات. 

التنمية البشرية: 
منطلق  من  للتنمية  ينظر  الذي  الب�رصية  التنمية  عن  احلديث  تزايد  اإىل   )1998( �سعيد  ي�سري 
تاأثريها على النا�ص وتاأثرهم بها، لي�سبح التوجه التنموي منطلقا من قاعدة الهرم التنموي )اأي 
من النا�ص وم�ساحلهم ومن منطلق م�ساركتهم وا�ستفادتهم من العملية التنموية( . كما ي�سري �سعيد 
اإىل �رصورة االتفاق على جعل االإن�سان حمور اهتمام التنمية، اإذ ال بد من تقوية االإن�سان ومتكينه 
�سمن روؤية اجتماعية تعددية قادرة على التكيف مع املتغريات، بحيث يبقى االإن�سان مكر�سًا نف�سه 

للمقاومة والبناء. 
الذي  الب�رصية  للتنمية  االإمنائي  املتحدة  االأمم  برنامج  اإىل تعريف  �سعيد )1998(  اأ�سار  وقد 
لهذه  اأمثل  ا�ستخدام  اأجل  من  قدراتهم  وتعزيز  النا�ص  خليارات  تو�سيع  عملية   « اأنها:  على  ين�ص 
زيادة  تعني عملية  الب�رصية  املوارد  تنمية  اأن  اإىل  ي�سري  الر�سدان )2005(  بينما جند   .« اخليارات 
املعارف واملهارات والقدرات لدى جميع النا�ص يف املجتمع، وتنمية املوارد الب�رصية هي مفتاح 

م�سايرة الع�رص، ح�سب راأيه. 
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ويذكر عطية )2003( اأن االأمم املتحدة اأولت اهتمامًا خا�سا مب�سطلح التنمية الب�رصية منذ 
اأ�سدرت التقرير االأول للتنمية الب�رصية، ويورد تعريفًا للتنمية الب�رصية باأنها«  1990 عندما  عام 

عملية تو�سيع القدرات الب�رصية واالنتفاع بها«. 
من هنا ن�ستنتج اأن االإن�سان هو حمور عملية التنمية فهو و�سيلتها وغايتها، وهو يوؤثر بها 

ويتاأثر بها ومبخرجاتها بطريقة اأو باأخرى. 

 )Sustainable Development( :التنمية املستدامة
بعد اأن تعرفنا على مفاهيم التنمية والتنمية الب�رصية، ال بد لنا االآن اأن نتعرف اإىل مفهوم 
التنمية امل�ستدامة الأهمية هذا املفهوم لهذه الورقة، حيث جند اأن اأول من اأ�سار اإىل مفهوم التنمية 
للتنمية  العاملية  اللجنة  عن  ال�سادر   « امل�سرتك  م�ستقبلنا  تقرير«  كان  ر�سمي  ب�سكل  امل�ستدامة 
والبيئة عام 1987 الذي عرف التنمية امل�ستدامة باأنها: » التنمية التي تاأخذ بعني االعتبار حاجات 
املجتمع الراهنة بدون امل�سا�ص بحقوق االأجيال القادمة يف الوفاء باحتياجاتهم«. )موقع بيئتي 

 )http:// www. beeaty. tv/ new/ index. php

اقت�سادية  تنمية  كونها  يف  يكمن  التنمية  هذه  معاين  اأب�سط  فاإن  التعريف  هذا  وح�سب 
واجتماعية متوازنة ومتناغمة، تهتم بتح�سني نوعية احلياة، مع حماية النظام احليوي. وقد ح�رص 
تقرير املوارد العاملية الذي ن�رص عام 1992 املخت�ص بدرا�سة مو�سوع التنمية امل�ستدامة ما يقارب 
امل�ستدامة  التنمية  اأن  اقت�سادي ترى  امل�ستدامة، منها تعريفات ذات طابع  للتنمية  تعريفًا   )20(
واملوارد  الطاقة  ا�ستهالك  يف  ومتوا�سل  عميق  خف�ص  اإجراء  يف  تتمثل  ال�سناعية  ال�سمال  لدول 
الطبيعية، واإحداث حتوالت جذرية يف االأمناط احلياتية ال�سائدة يف اال�ستهالك واالإنتاج، ومنها 
تعريفات ذات طابع اجتماعي واإن�ساين يرى اأن التنمية امل�ستدامة تعني ال�سعي من اأجل ا�ستقرار 
ال�سحية  اخلدمات  م�ستويات  تطوير  خالل  من  املدن  على  االأفييراد  تدفق  ووقف  ال�سكاين  النمو 
 www. للتنمية.  التخطيط  يف  ال�سعبية  امل�ساركة  من  قدر  اكرب  وحتقيق  االأرييياف  يف  والتعليمية 

beeaty. tv/ new/ index. php

اأربعة  التنمية امل�ستدامة تت�سمن  اأن  الدولية للبيئة والتنمية ترى  اأن املفو�سية  بينما جند 
اأبعاٍد اأو م�سامني ت�سكل اأ�سا�ص التنمية امل�ستدامة وهي: البعد االجتماعي الذي يق�سد بها اأولويات 
احتياجات للتجمعات الفقرية واملهم�سة، والذي لن يتاأتى اأال بامل�ساركة الفعالة لهذه املجتمعات، 
ثم البعد البيئي الذي يدر�ص مدى قدرة املوارد الطبيعية والبيئية على مقابلة االحتياجات احلالية 
اأو تلوث، ثم البعد الزمني ويق�سد به ا�ستدامة حتقيق االحتياجات لفرتة  اأو ن�سوب  بدون تدهور 
طويلة، واأخرياً البعد االقت�سادي االجتماعي ويعني هنا اأن تكلفة تطوير املجتمعات احلالية يجب 
اأن تكون جمدية اقت�ساديا ب�سكل ال يوؤدى اإىل ترحيل هذه التكاليف وتراكمها على ح�ساب االأجيال 

 /http:// www. 3deeel. com/ vb .القادمة
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رئيساً  حمركاً  باعتبارها  املفتوحة  القدس  جامعة  دور 
فلسطني: يف  املستدامة  للتنمية 

حيث اإن هذا هو حمور الورقة الرئي�ص، ال بد اأن ننطلق من م�ساألة مهمة تتعلق بدور التعليم 
املفتوح يف حتقيق التنمية امل�ستدامة وعلى راأ�سها التنمية الب�رصية يف فل�سطني، وذلك من خالل 
ا�ستعرا�ص دقيق ومدرو�ص الأهداف جامعة القد�س املفتوحة واأن�سطتها ور�سالتها العظيمة يف 

املجتمع الفل�سطيني، و�سرنكز هنا على ما ميكن قراءته من البوابة االأكادميية للجامعة. 
اأن  اأن نت�سور حدوث تنمية دون  االأحوال  اإنه ال ميكننا باأي حال من  نبداأ حديثنا بالقول 
اإحداث تنمية  العلم والتكنولوجيا، والذي يقوم على  التغيري املن�سود للمجتمع يف اجتاه  يتم هذا 
ب�رصية تهتم باالإن�سان اأواًل، ومن ثم فاإن التنمية اليوم تفر�ص �رصورة التحول الفكري للمجتمع 
باأ�رصه نحو الروح العلمية والتكنولوجيا الذي جنده يف اإحدى كليات جامعة القد�س املفتوحة 
املعتمدة وهي كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية التي و�سعت ن�سب عينيها اأهدافًا تندرج �سمن 

فل�سفة جامعة القد�س املفتوحة ور�سالتها التي �سناأتي على نقا�سها بعد قليل. 
ويقودنا هذا اإىل احلديث عن الدور الذي يوؤديه التعليم اجلامعي يف حياة االأمم، فمن املفرو�ص 
اجلهود  ثمرة هذه  االأمر  اآخر  يجنى  ثم  وقيمًا وجهوداً،  اأموااًل  التعليم  نظم  ي�سع يف  املجتمع  اأن 
يف اأ�سخا�ص يخدمون املجتمع ويخدمون الدولة ويخدمون اأنف�سهم ومن حولهم، ويكونون روافد 
التنمية  اأ�سبحت مفاهيم  واأ�سمائها املختلفة،حيث  بتق�سيماتها  امل�ستدامة  ال�ساملة  للتنمية  غنية 
االقت�سادية والتنمية القومية والتنمية الب�رصية وتنمية املجتمع املحلي من املفاهيم ال�سائعة يف 

املجتمعات املتقدمة والنامية على حد �سواء. 
وهنا ي�سري ال�سليطي )2002( اإىل ما فحواه اأن ن�رص التعليم وتوفريه للجميع يعد مطلبًا اأ�سا�سيًا 
لتحقيق التنمية االإجتماعية واالإقت�سادية وحت�سني م�ستويات الدخل ومتكني املجتمع من اال�ستفادة 
واملالية  التجارية  االقت�سادية  املناف�سة  �سوء  يف  وبخا�سة  اأف�سل،  ب�سكل  الب�رصية  موارده  من 
وبروز ق�سية التنمية الب�رصية كق�سية لها االأولوية يف برامج التنمية االقت�سادية واالجتماعية، 
كما اأن خلق املجتمع املتعلم متطلب اأ�سا�سي من متطلبات حتقيق الرفاهة وامل�ساركة املجتمعية 
الالزمة  واالجتاهات  واملهارات  املعرفة  واإك�سابهم  االأفراد  اإنتاجية  امل�ستدامة،وتعظيم  والتنمية 

للعي�ص يف م�ستوى ثقايف وح�ساري واقت�سادي متقدم. 
اأ�سا�سي وحموري على  من هنا تعتمد نوعية التنمية الب�رصية يف احلالة الفل�سطينية ب�سكل 
م�ستوى ونوعية التعليم والتدريب الذي تقدمه املوؤ�س�سات التعليمية واالأكادميية والتدريبية والتي 
%40 من حجم  اأهمها كونها متثل ما يقارب من  اإحداها بل  املفتوحة  القد�س  جامعة  ت�سكل 

التعليم العايل، حيث بلغ عدد طلبتها قرابة 65 األفا يف العام االأكادميي 2012/ 2013. 
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وعليه ويف �سوء ما حتدثنا به عن التنمية والتنمية الب�رصية، ميكننا اال�ستنتاج باأن جامعة 
التنمية  اإىل حد كبري يف حتقيق  ت�ساهم  التعليم املفتوح،  فل�سفة  التي تتبنى  املفتوحة  القد�س 

امل�ستدامة بجوانبها وم�سمياتها وت�سنيفاتها كافة. 
ويت�سح دور جامعة القد�س املفتوحة يف حتقيق التنمية امل�ستدامة يف فل�سطني 

من خالل االأمور االآتية: 
اأوالً: اإن اأهداف جامعة القد�س املفتوحة تاأخذ بعني االعتبار م�ساألة اإحدا	  ♦

تنمية ب�رضية من حيث الكم والنوع، ويتوافق هذا مع الطرح القائل بان االإن�سان هو حمور 
الذي  الب�رصية  للتنمية  االإمنائي  املتحدة  االأمم  برنامج  تعريف  يتقاطع مع  كذلك  التنمية،  عملية 
ين�ص على اأن التنمية هي: »عملية تو�سيع خليارات النا�ص وتعزيز قدراتهم من اأجل ا�ستخدام اأمثل 
لهذه اخليارات«، فاإذا علمنا اأن عدد طلبة القد�ص املفتوحة لهذا العام يقارب 66 األفًا وعدد خريجيها 
اإحداث تنمية  الدور املهم للجامعة يف  األفًا، ندرك مبا ال يدع جمااًل لل�سك   45 لغاية االآن يقارب 
ب�رصية تقودنا اإىل تاأ�سي�ص تنمية فل�سطينية �ساملة. كما اأننا ندرك اأن هذه اجلامعة العمالقة ت�سعى 
اإىل حتقيق م�ستوى ذي نوعية جيدة من اخلريجني، وكذلك املوظفني الذين ميتازون بنوعية اأداٍء 
جيد يف وظائفهم واأعمالهم. ويظهر هذا من خالل اهتمام اجلامعة بتعميق االلتزام بتطبيق نظام 
التعليم املفتوح، الذي يتوافق مع امل�ستجدات العلمية والتكنولوجية. وقد اأ�سبحت اجلامعة ريادية 
على �سعيد التعلم االلكرتوين وا�ستطاعت اأن حتقق اجنازاٍت متعددة على هذا ال�سعيد، واأن متار�ص 
اأمناطًا معينة مثل تقنية »الفيديو �سرتمينج« والتعيينات االلكرتونية وال�سفوف االفرتا�سية، وهذه 
اأنظمة اإلكرتونية تتطور با�ستمرار مبا يحقق نوعية اأف�سل للتعليم املفتوح، كل ذلك يتم �سمن بيئة 
�سحية �سليمة تعمل على ت�سجيع احلرية االأكادميية وحرية التفكري والتعبري بني العاملني والطلبة، 
اجلامعة  ن�ساطات  وجعل  الطالب  باملتعلم  االهتمام  تعميق  اإىل  ت�سعى  الفل�سفة  هذه  �سمن  وهي 
دومًا  اجلامعة  فت�سعى  النوعية.  من  عال  مب�ستوى  وتخريجه  تعلمه  ودعم  خلدمته  موجهة  كافة 
الفكرية وتطويرها امل�ستمر،  الذاتي وطرق ا�ستغالل ملكاته  التعلم  اآليات  اإىل تدريب الطالب على 
وذلك عن طريق تنمية القيم واالإجتاهات الرتبوية واالجتماعية االأ�سا�سية التي تن�سجم مع هدف 
الرتبية امل�ستدامة، وهذا النمط التعليمي ي�سهم يف خلق تعلم هادف ذي معنى لدى املتعلم، وينمي 
�سخ�سيته ب�سكل تدريجي ،ويطور مقدرته العقلية واجتاهاته ومهاراته ويخلق فيه امليل اإىل التفكري 
الطالب  اإعداد  اإىل  دومًا  ت�سعى  اجلامعة  اأن  هنا  النف�ص. وجند  على  االعتماد  فيه  ويعمق  النقدي، 
الدار�ص لي�سبح م�ستقاًل ميتلك املعارف واملهارات واالأدوات الكافية التي متكنه من االعتماد على 
القد�س  جامعة  فاإن  وبالتايل  واأدارتها.  جمدية  م�رصوعات  وتاأ�سي�ص  الذاتي،  والت�سغيل  النف�ص 
املفتوحة التي تنتهج منط التعليم املفتوح تركز على تعلم الطالب بنف�سه مما يعني التجديد يف 
منط التعليم واأ�سلوبه، حيث تنتقل الكرة اإىل ملعب املتعلم الذي هو م�سئول عن تعلمه ،وقد وفرت 
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اآليات  على  الطالب  تدريب  اأجل  من  الغر�ص  لهذا  �سممت  مقررات  من  النمط  هذا  يالئم  ما  لذلك 
الو�سائط  اإىل توظيف  ،اإ�سافة  الفكرية والعقلية  واإمكانياته  ا�ستغالل قدراته  الذاتي وطرق  التعلم 
التقنية التي حتقق اأهداف هذا النمط من التعليم، وبالتايل ي�سبح الفرد مالكًا للخربات واملهارات 
التي توؤهله ملواجهة البيئة املحيطة والتغريات املحتملة بفاعلية وجناح. وال �سك يف اأن مثل هذا 
التوظيف احلكيم لهذه املهارات اإمنا يهدف اإىل الو�سول اإىل متعلم مبدع من خالل عملية تربوية 
هي بحد ذاتها اإبداعية ،الأن هدف هذه العملية هو متعلم يتجاوز حدود احلا�رص وي�ستثمر طاقاته 
املفتوح  التعليم  ،الأن  للمعلومات  املتلقي  عن دور  ،بعيداً  والنقا�ص  والتحليل  التفكري  الفكرية يف 
الذي تتبناه »القد�ص املفتوحة »يوؤمن ب�رصاكة الطالب املتعلم يف البحث والنقد والتحليل. وموؤخراً 
قامت اجلامعة باإدخال الدار�سني كجزء من العملية من خالل مركز التعلم املفتوح، بالتعاون مع 
بذلك �رصكاء يف  الدار�سون  وي�سبح  دار�ص،  اإىل  دار�ص  الثقافة من  نقل  ليتم  الطلبة  �سوؤون  دائرة 
تعزيز ثقافة التعلم االلكرتوين، وتفعيل خدمات التكنولوجيا يف جمال الرتبية التي تتفق مع هدف 
ال�ساملة  تعميق االهتمام بنوعية االأداء على جميع ال�سعد، �سمن خطة مدرو�سة لتحقيق اجلودة 
تنتهجها اجلامعة منذ �سنني، والتي جعلتها حتقق تقوميًا اإيجابيًا على خمتلف ال�سعد، بل جعلها 
حتتل اأف�سل موؤ�س�سة اأكادميية للعام 2009 ،وليحتل رئي�سها واأحد موؤ�س�سيها االأ�ستاذ الدكتور يون�ص 

عمرو اأف�سل �سخ�سية اأكادميية للعام ذاته ح�سب ا�ستطالع اأجرته �سبكة معًا االإخبارية. 
كما يظهر اهتمام اجلامعة بنوعية اخلدمات التعليمية املقدمة للدار�سني من خالل عقدها 
االأكادميية  التخ�س�سات  الذاتي  والتقومي  اجلودة  �سمان  جمال  يف  املختلفة  التدريبية  الور�ص 
التعليم  ومركزي  اجلامعة،  يف  والتقومي  القيا�ص  مركز  مع  بالتعاون  وذلك  الدرا�سية  واملناهج 
حول  تدريبية  لور�سة  عقدها  وكذلك   )ICTC( واالت�ساالت  املعلومات  تكنولوجيا  ومركز  املفتوح 

�سمان اجلودة والتقومي الذاتي يف التعليم امل�ستمر وخدمة املجتمع. 
اأما يف جمال الدار�سني، فت�سعى اجلامعة اإىل اإعداد الدار�ص اإعداداً كافيًا لكي يتخرج اإن�سانًا 
ميلك املعارف واملهارات الكافية لال�ستمرار يف التعلم معتمداً على نف�سه، ويت�سم بروح املبادرة 
اإك�ساب  االإ�سهام يف  اإىل  دومًا  تطمح  التحديات، وهي  مواجهة  على  والقدرة  والتنظيم  والفاعلية 
اإحداث  يف  ي�سهم  بييدوره  ،وهييذا  واالأميية  للوطن  االنتماء  قوية  وعربية،  حملية  �سخ�سية  املتعلم 
تنمية ب�رصية تعد اأ�سا�سًا الأي تنمية م�ستدامة نطمح اإليها يف فل�سطني، ويظهر ذلك جليًا يف �سعي 
التخ�س�سات اجلامعية جميعها نحو حتقيق هذا الهدف، ومنها على �سبيل املثال تخ�س�سات كلية 
الرتبية التي ت�سعى اإىل تاأهيل الدار�سني للعمل يف مهنة التدري�ص، واإك�سابهم املهارات والكفايات 
الالزمة لهذه املهنة،هذا عدا عن اهتمام كلية الرتبية باجلانب التدريبي من خالل مقرر الرتبية 
العملية، لذلك يحقق الدار�سون نتائج جيدة لي�ص فقط يف امتحان التوظيف، بل يثبتون جدارتهم 
اجلامعة  اهتمام  يظهر  كما  التدري�ص.  مهنة  يف  ينخرطون  عندما  امل�سوؤولني  �سهادات  بح�سب 
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الوا�سح بنوعية التعليم من خالل اهتمامها بتطوير التعليم االإلكرتوين، وطرح تخ�س�سات جديدة 
كان اآخرها تخ�س�ص االإدارة ال�سحية وتخ�س�ص االت�ساالت وو�سع برنامج للدرا�سات العليا ما 

زال ينتظر �سدور قرار وزارة الرتبية والتعليم العايل والهيئة الوطنية حول اعتماده منذ �سنني. 
ثانياً: ت�سعى اجلامعة �سمن اأهدافها املعلنة اإىل بناء خريٍج متمكن من حيث  ♦

ال�سخ�سية والناحية االأكادميية بحيث ي�ستطيع اأن يناف�س يف �سوق العمل. ويظهر هذا 
التوجه وا�سحًا من خالل اأن�سطة اجلامعة التي تن�سب نحو حتقيق هذا الهدف. و�سمن هذا ال�سياق 
اإىل تخريج كفاءات مدربة حتر�ص اجلامعة على عقد دورات وور�ص عمل بالتعاون  الذي يهدف 
على  مقبلون  هم  من  اأو  للخريجني،  التدريبات  تقدمي  بهدف  املحلية  املوؤ�س�سات  من  العديد  مع 
التخرج، فنجد مثاًل اأن فرع القد�ص يخرج بالتعاون مع دائرة تنمية املجتمع التابعة لبيت ال�رصق 
دورة لدار�سيه وخريجيه كانت بعنوان “حمطات” والتي ا�ستملت على موا�سيع عدة منها مهارة 
وحقوق  التكيفي  والتفكري  للعمل  واال�ستعداد  اجلماعي  العمل  وديناميكية  االجتماعي  االت�سال 
العمال والتنظيم. كما نظمت الأول مرة يوم التوظيف والذي �سارك فيه اأكرث من 30 موؤ�س�سة و�رصكة. 
كذلك نقراأ من خالل البوابة االأكادميية اأن فرع اخلليل وبالتعاون مع كلية العلوم االإدارية 
واالقت�سادية ونادي العلوم االإدارية واالقت�سادية قد نظم ور�سة عمل حول »التدريب يف خدمة 
�سوق العمل« الذي هدف ل�سقل مهارات الدار�سني املختلفة. بينما جند فرع طوبا�ص يفتتح دورة 
مهارات اإدارية هدفت اإىل تعزيز فر�ص اخلريجني يف احل�سول على الوظائف من خالل تزويدهم 
مبهارات خمتلفة يف جماالت كتابة التقارير االإدارية ومهارة كتابة مقرتحات امل�ساريع واإدارة 
الفعالة. ثم جند ق�سم متابعة اخلريجني يختتم دورتني تدريبيتني يف فرع قلقيلية  االجتماعات 
وفرع طولكرم لطلبة تخ�س�ص اخلدمة االجتماعية وخريجيه، وذلك بالتعاون مع منتدى �سارك 
ال�سبابي حيث متحورت الدورتان حول تعريف امل�ساركني باملخدرات واأنواعها وكذلك االأ�رصار 

ال�سحية والنف�سية واالجتماعية الناجمة من جراء تعاطيها. 
من جهة اأخرى تعمل اجلامعة على متابعة اخلريجني وتوثيق عرى التوا�سل معهم، فاأن�ساأت 
لذلك ق�سم متابعة اخلريجني يف اإطار دائرة �سوؤون الطلبة، ويهتم بعمل درا�سات واأبحاث لتحديد 
اإىل  الدائرة  هذه  وت�سعى  العمل،  �سوق  حاجة  مع  يتواءم  مبا  للخريجني  التدريبية  االحتياجات 
امل�ساهمة يف بناء خريج متمكن اأكادمييًا يتمتع ب�سخ�سية ريادية، بحيث ي�ستطيع اأن يناف�ص يف 
�سوق العمل، ومتكن هذا الق�سم من الو�سول اإىل ن�سبة عالية من اخلريجني. كما ا�ستطاع ق�سم متابعة 
اخلريجني جمع كم هائل من املعلومات عن �سوق العمل الفل�سطيني ومكوناته �سواء يف القطاع 
اخلا�ص اأو احلكومي اأو االأهلي، وا�ستطاع من خالل مركز تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت اأن 
يبني �سبكة حا�سوبية تتمثل يف منتدى الكرتوين اأطلق عليه م�سمى »خريجو اجلامعة«، والذي من 
خالله ي�ستطيع تخزين هذه البيانات التي ُجمعت وحتديثها با�ستمرار والتعامل معها واال�ستفادة 
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ومع  اخلريجني،  مع  وامل�ستمر  الفاعل  للتوا�سل  اآلية  خلق  اإىل  باالإ�سافة  علمية،  بطريقة  منها 
املوؤ�س�سات املوجودة يف قطاع العمل املحلي. ويخدم هذا الق�سم اأي�سا اخلريجني من خالل توفري 
اخلارجية،  للفر�ص  الغر�ص خا�سة  لهذا  بطلبات  التقدم  وم�ساعدتهم يف  العليا  للدرا�سات  فر�ص 
وكذلك ي�ساعد الق�سم اخلريجني على االطالع على كل التحديثات داخل اجلامعة حتى يكونوا دومًا 
بهدف  ال�سوق  يف  العاملني  اخلريجني  مع  الق�سم  وتوا�سل  منها.  واال�ستفادة  معها  توا�سل  على 
االإطار  يف  خا�سة  القرار  �سناع  اأمام  تو�سيات  تقدمي  على  ت�ساعد  راجعة  تغذية  على  احل�سول 
االأكادميي حول تطوير التخ�س�سات االأكادميية وحتديثها. كما ال نن�سى هنا اأيام التوظيف التي 
بني  للتوا�سل  م�ساحة  خاللها  من  تفتح  الطلبة،  �سوؤوؤن  وعمادة  اخلريجني  متابعة  ق�سم  ينظمها 
التوظيف  اأيام  تنظيم  خالل  من  كذلك  الق�سم  ويحاول  املحلي،  املجتمع  وبني  اجلامعة  خريجي 
وا�ستطاع من خالل هذه  التخرج،  للدار�سني ممن هم على و�سك  اأو  للخريجني  توفري فر�ص عمل 
املوؤ�س�سات،  يف  اخلريجني  توظيف  مو�سوع  يف  خا�ص  وب�سكل  االأمور،  من  العديد  اإجناز  االأيام 
وقد اثبتوا جدارتهم، ومن خالل التغذية الراجعة من املوؤ�س�سات، تبني اأن خريج جامعة القد�س 
املفتوحة ي�ستحق اأن ياأخذ فر�سته الكاملة وهو قادر على اأن يعطي ب�سكل متميز. وللداللة على 
عمق الروابط التي جتمع اجلامعة بخريجيها، جند خريجي »القد�ص املفتوحة« املميزون ي�سيدون 
بدور اجلامعة يف خدمة املجتمع املحلي من خالل لقاءات ومقابالت جتريها اجلامعة مع هوؤالء 
ومُدهم  �سخ�سياتهم،  �سقل  يف  اجلامعة  بدور  ي�سيدون  دومًا  وهم  عملهم،  مكان  يف  اخلريجني 
يف  املفتوحة«  »القد�ص  اأهمية  عن  يتحدثون  وتراهم  ووظيفيًا،  جمتمعيًا  لالرتقاء  العلم  ب�سالح 
متكني الدار�سني من اإكمال تعليمهم، ومن هوؤالء نذكر على �سبيل املثال ال احل�رص: عفاف عطية 
اأحمد زبده التي تعمل حما�رصة غري متفرغة يف جامعة بري زيت، والتي تقر باأن جامعة القد�س 
املفتوحة وفرت لها البيئة املنا�سبة الإكمال درا�ستها اجلامعية مع احلفاظ على وظيفتها كونها 
اأ�ستاذاً م�ساعداً يف  اأما يو�سف حممد ذياب البطراوي الذي يعمل  التعليم املفتوح«.  تعتمد فل�سفة 
كلية جمتمع املراأة وكلية العلوم الرتبوية فيقول باأن تخ�س�سات اجلامعة وم�ستواها العلمي على 
م�ستوًى عاٍل، وخريجيها يلبون احتياجات ال�سوق، وهذا ب�سهادة موؤ�س�سات كثرية«. من جهته يقول 
عبد ال�سميع فوزي ال�سيخ- املدير الفني لربنامج التاأهيل املهني يف ال�سفة- اأن »اجلامعة فتحت 
التعليم املفتوح، واالأكادميي واالإداري املوجود يف  �سيا�سة  ب�سبب تبنيها  امل�ستقبل  اآفاق  اأمامي 
اجلامعة �ساهم يف بناء جيل يعمل على بناء املجتمع«. بدورها تقول الدكتورة ليلى داوود حممود 
غنام- حمافظ حمافظة رام اهلل والبرية اأن »جامعة القد�س املفتوحة احت�سنتني وفتحت يل 
االآفاق املهنية واالأكادميية، وعززت الثقة يف نف�سي، وزرعت يفَّ العزم على التفوق والنجاح مهما 
كانت الظروف، كل ذلك انعك�ص اإيجابًا على حياتي املهنية«. كذلك هو احلال مع كاظم عبد اللطيف 
كاظم املوؤقت- مدير الغرفة التجارية وال�سناعية يف حمافظة اأريحا الذي ذكر باأن التحاقه يف 
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جامعة القد�س املفتوحة كان له الف�سل االأكرب يف تدرجه يف ال�سلم الوظيفي«. اأما �سميح حممد 
ح�سن اأبو زاكية- مدير مركز بيت الطفل الفل�سطيني- فيقول بفخر »اأنا اأعتز باأنني اأحد خريجي 
جامعة القد�س املفتوحة، فقد تعلمت فيها املزج بني التعلم والعمل فطوال فرتة درا�ستي كنت 
اأعمل مديراً ملركز بيت الطفل الفل�سطيني، وكنت اأجد يف ذلك حافزاً على حت�سيل ممتاز للعلم«. كذلك 
اأمالك قلقيلية التابعة  هو احلال مع رماء عفيف تركي نزال- رئي�ص ق�سم احلا�سوب يف �رصيبة 
لوزارة املالية، و تغريد احمد �سحادة حنون- رئي�سة جمعية حواء امل�ستقبل يف رفح و حممد احمد 
اأما د. ح�سني حممد  علي هل�سه )اأبو ال�سكران( - مدير ال�سوؤون االإدارية يف وزارة احلكم املحلي. 
عو�ص- الذي ي�سغل االآن من�سب رئي�ص ق�سم املرحلة االأ�سا�سية ومن�سق الرتبية العملية يف جامعة 
القد�س املفتوحة فيقول » لقد كان اللتحاقي يف اجلامعة اأثر كبري جدا على تطوري املهني حيث 
اإنني مل اأمتكن من اإكمال حت�سيلي العلمي ب�سبب االعتقال املتكرر، وبعد اأن كنت �سابطًا يف اأمن 
الرئا�سة اخلا�ص، متكنت من احل�سول على درجة املاج�ستري والدكتوراه، وعينت م�رصفًا اأكادمييًا 
يف اجلامعة، ولقد مكنتني اجلامعة من االإ�ستمرار يف درا�ستي واأنا على راأ�ص عملي«. اأما عرفات 
فايز �سحادة امل�رصي- مدير مديرية ال�سباب والريا�سة يف طوبا�ص فيقول: »وفرت اجلامعة يل 
الفر�سة الإكمال درا�ستي وح�سويل على �سهادة البكالوريو�ص، والتي من خاللها تدرجت يف ال�سلم 
الوظيفي حتى و�سلت اإىل مدير مديرية ال�سباب والريا�سة، كما �ساعدتني يف حياتي النقابية من 
خالل احلياة اجلامعية التي وفرتها يل، فرت�سحت لنقابة الوظيفة العمومية وفزت بها ». ويقول 
د. مرزوق عبد اهلل البدوي الذي يعمل حما�رصاً يف جامعة النجاح: «كنت اأعمل موظفًا يف بلدية 
نابل�ص ثم موظفا يًف دائرة االأعمال الهند�سية يف جامعة النجاح، وقد اأحببت اللغة العربية واأدبها، 
فدر�ست اللغة العربية يف »القد�ص املفتوحة«، ثم ح�سلت على املاج�ستري من جامعة النجاح ثم 
الدكتوراة من جامعة النيلني يف اخلرطوم، واأعمل االآن مدر�سًا يف جامعة النجاح، واأعمل يف بع�ص 

الف�سول م�رصفًا اأكادمييًا غري متفرغ يف جامعة القد�س املفتوحة«. 
وللداللة على اهتمام اجلامعة بطلبتها، جند اجلامعة قد فتحت اآفاقًا اأمام طلبتها اخلريجني 
من  االإنتهاء  بعد  الحت�سانهم  اجلامعة  تتبناه  خا�ص  م�رصوع  �سمن  العليا  درا�ستهم  الإكمال 
درا�ساتهم »العليا« للعمل كم�رصفني اأكادمييني يف تخ�س�ص اخلدمة االجتماعية حلاجة اجلامعة 
اإىل جامعة حلوان امل�رصية للح�سول  الطلبة  التخ�س�ص، فاأوفدت عدداً من  اإىل م�رصفني يف هذا 

على درجة املاج�ستري، وقد اأثبت هوؤالء متيزاً وا�سحًا �سهد له اأ�ساتذتهم هناك. 
ثالثاً: ت�سعى اجلامعة اإىل زيادة االهتمام ب�رضائح جمتمعية معينة مل�ساعدتها  ♦

على زيادة فر�س اإحلاقها بالتعليم العايل والنجاح فيه. فهي من جانب اأول توفر فر�سة 
للدار�سني الإكمال تعليمهم اإىل جانب متكينهم من االلتزام بواجباتهم وم�سوؤولياتهم جتاه العمل اأو 
االأ�رصة، واالإ�سهام يف خدمة جمتمعهم اأثناء درا�ستهم. وي�سري د حممد. �ساهني عميد �سوؤون الطلبة 
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يف لقاء مع »ر�سالة اجلامعة« اإىل اأن فل�سفة اجلامعة حتول دون اأن يكون الو�سع املايل حاجزاً 
اأي دار�ص الإكمال تعليمه، لذلك توفر اجلامعة للدار�سني م�ساعدات مالية متنوعة ومت�سعبة  اأمام 
اأن توفر لذوي  اآخر حتر�ص اجلامعة على  4 ماليني دينار �سنويا«. من جانب  ال تقل قيمتها عن 
االحتياجات اخلا�سة فر�سة االلتحاق باجلامعة، اإميانا منها بحق هذه الفئة يف التعليم، وحقها 
لتلك  املمنوحة  الفر�ص  ولزيادة  املجتمع.  اأفييراد  كباقي  الفل�سطينية  التنمية  يف  امل�ساركة  يف 
الفئة، جند اأن اجلامعة قد وفرت ثالثة خمتربات للمكفوفني يف ثالثة فروع للجامعة، وهي تخدم 
املكفوفني من طلبة اجلامعة على اختالف م�ستويات االإعاقة الب�رصية لديهم. وتقدم هذه املراكز 
اأي�سا اخلدمة لكل من يعاين من اإعاقة ب�رصية �سواء كان موجوداً يف موؤ�س�سة تعليمية جامعية اأو 
مدر�سية يف املجتمع املحيط، ومازال هناك مراحل تطويرية لهذه املختربات حتى تعمم اخلدمة 
على بقية املناطق واملواقع اجلغرافية. وتعد هذه التجربة االأوىل من نوعها على م�ستوى جامعات 
ال�سفة، حيث ت�ستخدم املعلوماتية الإنارة طريق املحرومني من الب�رص وتعمل على تطوير قدراتهم 
خمتربات  ا�ستطاعت  وقد  وجمتمعهم.  بيئتهم  يف  فاعل  ب�سكل  دجمهم  على  والعمل  ومهاراتهم، 
احلا�سوب الثالثة اأن تقدم العديد من الدورات التي من �ساأنها اإك�ساب اأ�سحاب االإعاقات الب�رصية 
من املجتمع املحلي مهارات حا�سوبية. ومن بني هذه الدورات: مقدمة عامة حول علم احلا�سوب 
و مكونات لوحة املفاتيح والطباعة باللغتني العربية واالإجنليزية ونظام النوافذ واأداء العمليات 

االأ�سا�سية وبرنامج حمرر الن�سو�ص word ومهارات ت�سفح االإنرتنت االأ�سا�سية. 
اأما عن االأثر الذي اأحدثته هذه املراكز يف نفو�ص املكفوفني، فقد ا�ستطاعت هذه املراكز اأن 
ت�ساوي الطالب الكفيف بغريه، وزادت من ثقته بنف�سه وقدراته وانخراطه باملجتمع املحلي اأ�سوة 
وانعكا�ص ذلك على حياتهم  الطلبة،  زيادة خربات  ت�ساهم يف  لكونها  االأخرى،  ب�رصائح املجتمع 
ينعك�ص  مما  ومعلوماته،  الطالب  ثقافة  املراكز  هذه  تطوِّر  حيث  باملجتمع،  ودورهم  الوظيفية 
املجتمع،  اأبناء  من  الوظائف كغريه  على  املناف�سة  بذلك  وي�ستطيع  اأداءه،  وعلى  عليه  باالإيجاب 
كذلك فاإن التحاقه باملراكز يفتح اآفاقًا وجماالٍت وا�سعة اأمامه من خالل التوا�سل مع املجتمع 
وموؤ�س�ساته املختلفة. وقد �سكلت هذه املراكز نقلة نوعية لدى الطالب الكفيف من خالل اإي�ساله 
مدى  على  وللتدليل  املحلي.  املجتمع  يف  واملنت�رصة  املختلفة  التعليمية  وبامل�سادر  حوله  مبن 
القد�س املفتوحة نطرح بع�ص االأمثلة لدار�سني احت�سنتهم  جامعة  انخراط فئة املعاقني يف 
اجلامعة، وقدمت لهم كل الت�سهيالت من دعم مادي ومنح درا�سية ودعم معنوي وموؤازرة، حيث 
جند على �سبيل املثال اأًن �سحر حممد اأحمد البالغة من العمر )35( عامًا، تدر�ص يف فرع غزة 
رغم فقدانها ال�سمع، ومل حتل اإعاقتها ال�سمعية اأمام طموحاتها، فالتحقت »بالقد�س املفتوحة« 
االأطفال  التعليم والعمل وتربية  الكاملة يف  الفر�سة  الإكمال تعليمها. ووجدت �سحر يف اجلامعة 
التباعها �سيا�سة التعليم املفتوح، وبتوفيق من اهلل واإرادتها وعزميتها القوية حققت معداًل تراكميًا 

مميزا مقداره 85. 
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من جهة اأخرى كان �سلمان مازن ال�سويكي الذي عا�ص منذ الطفولة على كر�سي متحرك 
ب�سبب اإعاقة حركية كاملة، قد اتخذ من جامعة القد�س املفتوحة متنف�سًا وملتقى فكريًا واأدبيًا، 
فح�سل على �سهادة البكالوريو�ص يف اللغة العربية بامتياز يف �سهر متوز من عام 2009، قبل اأن 
يختاره اهلل اإىل جواره يف �سباط 2010. كما جند هبة حممد غامن اأبو رزق تعلن عن حتديها الإعاقتها 
احلركية، وتبدي اإ�رصارها على موا�سلة احلياة والتاأقلم معها،لتجد مالذاً اآمنًا يف فرع خانيون�ص 
جامعة القد�س املفتوحة الذي احت�سنها و�ساعدها متكفاًل بجميع م�ساريفها الدرا�سية، حني 
باأمل وطموح  تنظر  اليوم  وتراها  اجلامعة،  و�سيا�سة  لقوانني  منحها منحة جامعية كاملة طبقًا 

متقد اإىل البعيد، لتجد نف�سها يف وظيفة �سمن تخ�س�سها يف العلوم االإدارية واالقت�سادية. 
اأما عبد الفتاح الدب�س )29( عاما فلم ي�ست�سلم الإعاقته الب�رصية، بل مار�ص حياته كاأي 
�سخ�ص �سوي، فلم يلتفت اإىل الوراء يندب حظه و قدره يف هذه الدنيا، ومل ينتظر اإح�سانًا و�سفقة 
من اأحد، فقد التحق بفرع غزة التعليمي يف تخ�س�ص الرتبية االإ�سالمية، ويقول عن �سبب التحاقه 
بالقد�ص املفتوحة »: بغ�ص النظر عن قرب اجلامعة من منطقة �سكناي، فهي تقوم بجميع الن�ساطات 
جلميع اأفراد املجتمع دون النظر اإيل فئاته، فهي لكل املجتمع �سواء العاديني اأو ذوي االحتياجات 
اخلا�سة مثل املكفوفني، كما اأن اجلامعة تعتمد على اال�ستقراء واال�ستنتاج والفكر الناقد واملبادرة 
جامعة  الفتاح قائاًل »وجودي يف  ،ويردف عبد  الطالب«  ،وهذا يحقق كل ما يحتاجه  واالإبداع 
القد�س املفتوحة �ساعدين للخروج من دائرة الياأ�ص وامللل، واأعطاين الطماأنينة والثقة واالأمل، 
فعملت على �سقل �سخ�سيتي خا�سة بعد جتربتي الفا�سلة يف جامعة �سابقة، كانت فيها معاملة 
لهذه  جميئي  بعد  ولكن  �سيئة،  من  واأكرث  �سيئة  اخلا�سة  االحتياجات  لذوي  والعاملني  االإدارة 

اجلامعة، تغريت تلك النظرة ،حيث اأتيحت يل فر�سة احلركة والدرا�سة«. 
وقدرتها على  بنف�سها  ثقة  وكلها  فرع طوبا�ص  التي تخرجت من  اأبو حم�سن  �سفاء  اأما 
متابعة امل�سري رغم اإعاقتها الب�رصية، فقد ولدت كفيفة يف اأ�رصة تكونت من �سبعة اأ�سخا�ص، وهي 
انت�سار  املفتوحة، وكان  القد�س  بينهم. وقد وجدت �سفاء �سالتها بجامعة  الوحيدة  الفتاة 
اجلامعة و�سمعتها ووجود التخ�س�ص الذي تريد عوامل جعلتها حت�سم اأمور الدرا�سة اجلامعية ب�سكل 
�رصيع، وتلتحق باجلامعة لتكتب فيها ومن خاللها ف�ساًل اآخر من ف�سول النجاح، ولتخو�ص جتربة 
اأخرى مميزة. ومن ح�سن طالعها اأنها ح�سلت على منحة كاملة �ساعدتها على اإكمال درا�ستها يف 
واملقابلة  والتعليم  الرتبية  امتحان  اجتازت �سفاء  وبعد تخرجها  اقت�سادية �سعبة.  ظل ظروف 
بنجاح، وتنتظر خرب توظيفها يف مدر�سة خا�سة باملكفوفني بفارغ ال�سرب، وهي تقوم مب�ساعدة 

االأهل باالأعمال املنزلية وتدري�ص اأخوتها مادتي اللغة االإجنليزية والريا�سيات. 
ومن االأمثلة االأخرى على احت�سان اجلامعة لذوي االحتياجات اخلا�سة، جند �سهيب فايز 
الكرمي،  القراآن  الب�رصية يحفظ  اإعاقته  رغم  االإ�سالمية يف فرع جنني، وهو  الرتبية  يدر�ص  عزام 
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ويتفوق يف اجلامعة على نظرائه االأ�سحاء، و�سهيب يبلغ من العمر 28 عاما، متزوج ولديه ثالثة 
اأن ترك درا�سته  2007 بعد  اأخوة واأخوات، وكان قد التحق بالقد�ص املفتوحة عام  اأبناء وثمانية 
الثانوية ع�رص �سنوات. وعندما جنح يف امتحان الثانوية العامة كان االلتحاق بجامعة القد�س 
املفتوحة على �سلم اأولوياته. وحول فل�سفة جامعة القد�س املفتوحة يقول: »هذه الفل�سفة يف 
درا�ستهم  اإكمال  املجتمع من  فئات  اأنها متكن كل  كما  قدراته،  اإظهار  الدار�ص من  التعليم متكن 

اجلامعية مبوازاة العمل«. 
اأخريا جند اأحمد عودة يدفع بكر�سيه الكهربائي يف �سوارع طولكرم باجتاه فرع اجلامعة، 
املتحرك  بكر�سيه  اأحمد  حياة  وترتبط  ااالإجتماعية.  اخلدمة  يف  وليتخ�س�ص  االإعاقة،  ليتحدى 
القوية  اإرادته  ولتدفعه  االأكادميي،  عامله  اإىل  املتقوقعة  حياته  من  زر  بكب�سة  لينقله  الكهربائي 
ثالثة  امتدت  بعد غيبوبة  نه�ص جمدداً  قد  اأحمد  وكان  املجتمع.  كيانه ووجوده يف  اإثبات  نحو 
بل  وعنفوانه،  اإرادته  ت�سب  مل  لكنها  رباعي،  ب�سلل  اأ�سابته  االحتالل  ر�سا�سة  اأن  ليدرك  اأ�سهر، 
جعلته يتحدى القدر، ويثبت اأن املرء باإرادته ي�ستطيع حتقيق اأحالمه. وقال اأحمد بعيون جريئة 
وحتّد عال ظهر على تعابري وجهه: »اإن اجلامعة �ساهمت يف التخفيف من االآثار ال�سلبية لالإحتالل، 
وذلك عرب اإي�سالها خدمة العلم واملعرفة جلميع اأبناء ال�سعب يف اأماكن �سكناهم، التباعها �سيا�سة 
التعليم املفتوح، وامتدادها اإىل اأرجاء الوطن كافة، موؤكداً اأن نظام اجلامعة وفل�سفتها �ساهمت يف 

ت�سجيعه وااللتحاق بها ليندرج ا�سمه �سمن قائمة املتفوقني«. 
وهي  املحررين،  االأ�ييرصى  فئة  املفتوحة  القد�س  جامعة  حتت�سنها  التي  الفئات  ومن 
�رصيحة منا�سلة قدمت الت�سحيات لفل�سطني، حيث تنطلق جامعة القد�س املفتوحة من مبداأ 
من  واالجتماعية  وال�سيا�سية  االقت�سادية  ظروفهم  اأعاقتهم  ملن  اجلامعي  التعليم  فر�ص  توفري 
من  �سنوات  اأم�سوا  ملنا�سلني  التعليمية  خدماتها  بذلك  لتقدم  النظامية،  باجلامعات  االلتحاق 
حياتهم يف �سجون االحتالل، وجند من هوؤالء على �سبيل ال املثال ال احل�رص- اأ�سماء م�سيئة يف 
عامل الن�سال الفل�سطيني مثل كفاح الزغيبي الذي اختار اأن يزامل ابنته على مقاعد الدرا�سة يف 
فرع جنني التعليمي، وهو الرائد املتقاعد الذي تعر�ص لالعتقال مرات عدة، وُهدم منزله و�رًصدت 
اأخذت بيده  التي  املفتوحة، تلك اجلامعة  القد�س  جامعة  عائلته، فكان عزاوؤه الوحيد �سهادة 
،وحاولت ت�سميد جراحه بعدما ع�سفت به االأزمات، وكذلك ح�سول بناته على ال�سهادة اجلامعية، 
يف  وم�ساهمتها  املفتوحة«  »القد�س  دور  على  �ساهد  وحكايته  العمل.  �سوق  يف  وانخراطهن 
تنمية االإن�سان وتطويره اأكادمييًا واجتماعيًا وثقافيًا. كل ذلك �سكل حافزاً له لاللتحاق بجامعة 
القد�س املفتوحة؛ الأنها اجلامعة الوحيدة التي توفر فر�ص التعليم اجلامعي ملن حالت ظروفهم 
االقت�سادية اأو االجتماعية دون ذلك، باالإ�سافة اإىل نظام التعليم املفتوح الذي تنتهجه اجلامعة، 

االأمر الذي مكنه من التوفيق بني درا�سته وظروف العمل يف وظيفة حكومية. 
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بينما جند االأ�سري املحرر زياد اأحمد الرجوب، وكيل وزارة االأوقاف وال�سوؤون الدينية يف 
ال�سلطة الوطنية، يبحث عن فر�سة علم يف جامعة القد�س املفتوحة عام 1991، غري اأن االحتالل 
�رصعان ما اأعاد اعتقاله قبل اأن يكمل الف�سل الدرا�سي االأول ليعاود االلتحاق باجلامعة مرة اأخرى 
عام 1996، وكان عمره اآنذاك )35( عامًا، و زياد له تاريخ ن�سايل حافل بالبطوالت والت�سحيات، 
فهو اأ�سري حمرر، التحق باحلركة الوطنية اأثناء درا�سته يف املدر�سة واعتقل قبل و�سوله للمرحلة 

الثانوية ،ثم ح�سل على �سهادة الثانوية يف ال�سجن. 
كما جند االأ�سري املحرر اجمد ذيب يعود للدرا�سة بعد �سنوات اأ�رص دامت 18 عامًا، وهو من 
كفر ثلث �رصق قلقيلية، يبلغ من العمر )36( عاما، وكان هاج�سه اأن يكمل م�سريته التعليمية. ويعدُّ 
ب�سبب  املفتوحة  القد�س  بجامعة  االلتحاق  ف�سلوا  الذين  االأ�رصى  مئات  بني  من  واحداً  ذيب 
االأ�رصى  جامعة  هي  املفتوحة  القد�س  جامعة  »نعم،  اجمد:  يقول  حيث  فيها،  الدرا�سة  نظام 
بها،  االلتحاق  من  اأعمارهم  الطلبة يف خمتلف  التي متكن  الوحيدة  اجلامعة  كونها  واملحررين، 
اأنه ي�سعى للح�سول على  التعليم املفتوح، وبني  اأ�سا�سا على  التي تعتمد  ب�سبب طبيعة مناهجها 
القطاع  يف  وظيفة  على  ح�سوله  حال  يف  حتى  اأحد  على  عبئًا  يكون  ال  كي  اجلامعية  ال�سهادة 
احلكومي حال توفر االإعتماد املايل الالزم، كما ُوعد من قبل امل�سئولني يف وزارة االأ�رصى. وقال: 
اأكون  اأن  واأرغب  العلمية،  �سهاداتي  على  بناًء  تكون  اأن  يجب  م�ستقباًل  بها  �ساألتحق  وظيفة  »اأي 

ع�سواً يف املجتمع، وال اأر�سى اأن اأ�سكل عبئًا على اأٍي كان«. 
اأما االأ�سري املحرر جهاد البط�س فله حكاية اأخرى مع اجلامعة، فق�سته متثل رحلة كفاح 
يف  اإداري  معتقل  اأول  جهاد  كان  فقد  فيها،  كبري  م�سئول  اإىل  حتول  املفتوحة  القد�ص  يف  طالب 
الثانوية  فل�سطني  مبدر�سة  الوطني  بالعمل  التحق  قد  وكان  غزة،  مدينة  يف  االأوىل  االنتفا�سة 
حيث اعتقل من مدر�سته، والتحق باجلامعة االإ�سالمية، واعتقل مرات عدة يف اأثناء درا�سته، وبعد 
قدوم ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية،عمل البط�ص يف موؤ�س�ساتها،حاماًل حلمه يف قلبه يحدوه االأمل 
واال�ستمرار يف موا�سلة امل�سرية التعليمية ،متنا�سيًا املعوقات التي واجهته يف االنتفا�سة االأوىل. 
وما اأن اأتيحت له الفر�سة حتى بادر اإىل اإكمال التعليم، والتحق البط�ص فورا بجامعة القد�س 
املفتوحة نهاية عام 1995، حيث كان يحلم بالوقت الذي يكون فيه مدر�سًا اأو اأ�ستاذاً يف اجلامعة، 
وكان هذا االإ�رصار حا�رصاً برغم فارق ال�سن بينه وبني طلبة اجلامعة العاديني، وباجلد واالجتهاد 
من  وبت�سجيع  ون�سف،  �سنوات   3 خالل  التخرج  متطلبات  اإنهاء  وجيزة  بفرتة  البط�ص  ا�ستطاع 
اأ�ساتذته يف اجلامعة ح�سل البط�ص على قبول للدرا�سات العليا، واختار جامعة النجاح ملوا�سلة 
م�سريته التعليمية. ثم ح�سل على الدكتوراه ليتقلد منا�سب عدة يف »القد�س املفتوحة« منها 
فرع  يف  واإداريييًا  اأكادمييًا  م�ساعداً  ثم  واال�سرتاجتيات،  التخطيط  وجلنة  امل�ساريع  جلنة  ع�سوية 
غزة، وقائمًا باأعمال مدير فرع غزة، واملراقب االإداري للجامعة، وم�ساعداً لنائب الرئي�ص لل�سوؤون 

االأكادميية، واأخرياً قائمًا باأعمال الرئي�ص ل�سوؤون قطاع غزة. 
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وق�سة البط�ص ت�سبه يف م�سمونها ق�سة اأ�سري حمرر اآخر هو ح�سني حممد عو�س امل�رصف 
يف فرع طولكرم التعليمي الذي حتول من ميكانيكي �سيارات وبائع خ�سار اإىل م�رصف اأكادميي 
تعليمه، و�سواًل  اإكمال  فر�سة  له  ووفرت  العقبات،  اأمامه  ذللت  التي  العمالقة  املوؤ�س�سة  يف هذه 
اإىل نيل الدكتوراه. وكان عو�ص قد اأنهى الثانوية العامة عام 1984، وتعر�ص لالإعتقال االإداري 
ملرات عدة متتالية، وعلى الرغم من ظروف االعتقال ال�سعبة، فاإن حلمه بقي حا�رصاً يف تفكريه 
ووجدانه، وبعد حترره من املعتقل عام 1991 حاول االلتحاق بجامعة النجاح مرة اأخرى ال�ستكمال 
التح�سيل اجلامعي، اإال اأن ح�سوله على الهوية اخل�رصاء يف تلك الفرتة، والتي كانت تعطيها �سلطات 
االحتالل لن�سطاء االنتفا�سة لتمييزهم والت�سييق عليهم، حالت دون متكنه من ا�ستكمال حت�سيله 
اجلامعي، فقرر العودة اإىل العمل مرة اأخرى حيث عمل يف جماالت عدة ومهن خمتلفة، بدءاً من 
ميكانيكي �سيارات مروراً بتجلي�ص ال�سيارات ودهانها، وانتهاًء ببيع اخل�سار والفواكه، ثم �سائقًا 
على �سيارة با�ص �سغرية لنقل العمال، ويف نهاية عام 1995 التحق باأحد اأجهزة ال�سلطة برتبة 
رقيب، ثم كانت جامعة القد�س املفتوحة هي اخليار االأوحد اأمامه للح�سول على هذه الفر�سة، 
�سيما واأنه كان متزوجًا وله اأربعة اأوالد، فلم يكن باإمكانه يف ذلك احلني التفرغ الكامل للدرا�سة 
عام  املفتوحة  بالقد�ص  فالتحق  والدرا�سة،  والوظيفة  واأعبائها  االأ�رصة  متطلبات  ما بني  واجلمع 
1996 وتخ�س�ص يف اخلدمة االجتماعية حيث تخرج منها بتقدير جيد جدا عام 2000، ويف ال�سنة 

نف�سها التحق بجامعة القد�ص لدرا�سة املاج�ستري يف تخ�س�ص االإر�ساد النف�سي والرتبوي، وتخرج 
عام 2003 بتقدير جيد جدا، ويف العام نف�سه ح�سل على قبول لدرا�سة الدكتوراه يف االإر�ساد النف�سي 
»املفتوحة«  احت�سنته  الفرتة  ال�سودان، ويف هذه  والتكنولوجيا يف  العلوم  والرتبوي من جامعة 

م�رصفا متفرغا، ويف اأثناء عمله ح�سل على الدكتوراه عام 2007. 
واأخريا نذكر من هذه الفئة املنا�سلة االأ�سري املحرر حازم �سبحي ذوقان التي متثل حكايته 
ق�سة كفاح تكللت بتوليه من�سب رئي�ص ق�سم �سوؤون الطلبة يف فرع نابل�ص التعليمي. فحازم من 
اأبناء، كان قد اعتقل عام 1983 وحكم عليه االحتالل �سبع  مواليد نابل�ص 1965 متزوج واأب لي 6 
�سنوات ليح�سل على الثانوية العامة داخل ال�سجن، والتحق حازم بجامعة القد�س املفتوحة 
الرتبية  البكالوريو�ص يف تخ�س�ص  اآن واحد، وح�سل على درجة  1991 كطالب وموظف يف  عام 

االبتدائية، بعد ذلك ترقى حازم لي�سبح رئي�ص ق�سم �سوؤون الطلبة وما زال على راأ�ص عمله. 
ومن الفئات االأخرى التي حتر�ص اجلامعة على احت�سانها م�ستندة على قاعدة اأن التعليم 
املفتوح و�سيلة مهمة من و�سائل التنمية يف املجتمع من خالل تنمية اأفراده وتوفري فر�ص التعليم 
اجلامعي ملن اأعاقتهم ظروفهم االقت�سادية واالجتماعية من االلتحاق باجلامعات النظامية، جند 
واملعارف  واخلربات  املهارات  من  املزيد  ك�سب  بهدف  باجلامعة  التحقت  قد  ال�سن  كبار  �رصيحة 
التي متكنها من امل�ساهمة يف بناء املجتمع ورقيه، حتقيقًا ملبادئ التنمية التي تنادي باأهمية 
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تو�سيع القدرات الب�رصية واالنتفاع بها وزيادة املعارف واملهارات لدى جميع �رصائح املجتمع، 
لتكوين ما ي�سمى راأ�ص املال الب�رصي. ومن االأمثلة التي نطرحها للداللة على هذه ال�رصيحة املهمة 
اأعلى املعدالت رغم  الذي حقق  ابراهيم ملحم«  »حممود  من �رصائح املجتمع، نذكر الدار�ص 
ر بجهوده واإرادته  انقطاعه عن الدرا�سة ع�رصين عامًا. وحممود هذا لي�ص دار�سًا ا�ستثنائيًا، لكنه �سطَّ
فها  التعليم.  اإكمال  والتحدي على  لالإ�رصار  اأمنوذجًا  منه  له ق�سة جناح �سنعت  اجلامعة  ودعم 
،حيث  متميزاً  دار�سًا  كان  اأن  بعد  الدكتوراه  درجة  على  للح�سول  ب�سعيه  العلم  رحلة  يوا�سل  هو 
ح�سل على ثاين اأعلى معدل تراكمي يف تاريخ اجلامعة )96.61%( . وحول �سبب التحاقه بجامعة 
مدينة  على  الغا�سم  احل�سار  كان  باجلامعة  التحاقي  �سبب   « ملحم:  يقول  املفتوحة،  القد�س 
قلقيلية وا�ستداده عام 2001، حيث اأ�سبح لدي وقت فراغ مل اأجد و�سيلة اأف�سل من القراءة والدرا�سة 
مللئه، ومل اأجد �سوى جامعة القد�س املفتوحة مالذا لطموحاتي، ال �سيما اأنه قد مر على اإنهائي 
مرحلة الثانوية العامة نحو ع�رصين عامًا. ويوؤكد باأن جامعة القد�س املفتوحة اأّدت دوراً كبرياً 
يف االرتقاء مب�ستواه االأكادميي قائال » لوال ف�سل اهلل، ثم جامعتي احلبيبة، ملا كنت اأنا االآن يف 
املفتوحة«  »القد�ص  تتكفل  الدكتوراه،بينما  �سهادة  على  للح�سول  درا�ستي  اأُكمل  القاهرة  جامعة 
التفوق كل ف�سل درا�سي«. وكان حممود قد  اأح�سل على منحة  بتدري�سي دون مقابل حيث كنت 
القد�ص  يف  متفرغ  غري  م�رصفًا  وعمل  النجاح،  جامعة  من  االأعمال  اإدارة  ماج�ستري  على  ح�سل 
جلنة  ع�سو  وهو  ال�سناعية،  الثانوية  قلقيلية  ملدر�سة  �سكرترياً  عمل  كما   .2007 عام  املفتوحة 

التطوير االإداري يف حمافظة قلقيلية منذ 2007م. 
وق�سة حممود ت�سبه يف م�سمونها ق�سة دار�ص اآخر ا�سمه اأحمد نوفل الذي رغم انقطاعه 
عن الدرا�سة الأكرث من ع�رصين عامًا اأي�سا الأ�سباب خارجة عن اإرادته، ُيَعدُّ مثااًل ورمزا لظاهرتني 
الثانوية  �سهادة  على  احل�سول  اأجل  من  ال�سنني  ع�رصات  اأم�سى  الذي  الطالب  اأوالهما:  بارزتني؛ 
املفتوحة واإتاحتها  القد�س  جامعة  ات�ساع �سدر  اأن يلتحق باجلامعة، وثانيهما:  العامة قبل 
الفر�سة ملن اأراد اأن يوا�سل تعليمه. وكان نوفل قد اعتقل ملدة 5 �سنوات يف ال�سجون االإ�رصائيلية، 
ومتكن من احل�سول على �سهادة الثانوية العامة مبعدل )95.7( رغم انقطاعه عن الدرا�سة الأكرث من 
ع�رصين عامًا، وكغريه من الطلبة املوظفني التحق نوفل بجامعة القد�س املفتوحة منذ العام 

2007/ 2008، وحقق اأعلى املعدالت فيها، حيث حقق )96.19( . 

ابنه عالء يف  ليزامل  االإ�سالمية  الرتبية  معايل يختار تخ�س�ص  عي�سى حممد  كما جند 
ولكن  اجلامعة،  يف  اأتعلم  اأن  اأمنيتي  كانت  عامًا:   52 العمر  من  يبلغ  الذي  االأب  ويقول  درا�سته، 
الظروف مل ت�سنح، فرتكت املدر�سة بعد االإعدادية، وتقدمت المتحان التوجيهي �سنة 2006، وجنحت 
يف التوجيهي، حيث �سممت بعدها على موا�سلة التعلم بالرغم من ظرويف ال�سعبة، فلدي اأوالد يف 

ال�سجون االإ�رصائيلية، واأنا متزوج من امراأتني اأتكفل باإعالتهما مع اأوالدهما. 
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اأ�سا�سيًا يف تنمية املجتمع  ♦ اأمراً  يعد تعليم املراأة  الفل�سطينية:  رابعاً: تنمية املراأة 
وتطوره، حيث متثل املراأة قطاعًا رئي�سًا له اأهميته ومكانته البارزة يف املجتمعات كافة، ملا لها 
الدول،  من دور بارز وطاقات هائلة يف اجلانب االجتماعي والرتبوي وال�سيا�سي والتنموي لكل 
فاملراأة ن�سف املجتمع بل اأكرث. ويربز هنا دور التعليم املفتوح يف االإ�سهام اجلاد يف متكني املراأة 
اقت�ساديًا و�سيا�سيًا واجتماعيًا، وخلق حالة من الوعي الكامل للمراأة بذاتها وقدراتها واإميانها 
اأعلى درجات  لتكري�ص  ي�سعى جاهداً  الذي  الفل�سطيني،  املطلق بحقوقها وواجباتها يف املجتمع 
االنتماء االأ�سيل والعمل اجلاد املثمر خللق حالة تنموية فل�سطينية، تاأخذ بعني االعتبار م�ساهمة 
املراأة جنبًا اإىل جنب مع ن�سفها الثاين الرجل يف م�رصوع التنمية الفل�سطيني، ويتفق هذا مع ما 
يطرحه ن�سوان )1997( الذي يرى اأن التحاق املراأة بالتعليم اجلامعي املفتوح يي�رص لها الدرا�سة 
يف الوقت الذي تقوم فيه بدورها االجتماعي ب�سكل كامل. واإن املتتبع الإح�سائيات اجلامعة يجد 
اأن ن�سبة الن�ساء اللواتي يلتحقن بالتعليم املفتوح ت�سكل ما ن�سبته )60%( وهي ن�سبة مرتفعة، حيث 
زاد اإقبال املراأة الفل�سطينية على التعلم بعد اإن�ساء اجلامعة ب�سبب اأنظمتها املرنة واأ�سلوب الدرا�سة 
فيها الذي يعتمد على فل�سفة التعلم الذاتي، حيث جند من بني الن�ساء الدار�سات يف جامعة القد�س 
املفتوحة عدداً كبرياً من ربات البيوت واملوظفات، لكون هذا النمط من التعليم يتيح لهن املواءمة 
حق  على  وتاأكيد  املجتمع،  يف  املراأة  لدور  تعميق  هذا  ويف  والدرا�سة،  االإجتماعية  حياتهن  بني 

املراأة وواجبها يف امل�ساركة احلقيقية يف م�رصوع التنمية. 
القد�س املفتوحة يف متكني املراأة الفل�سطينية وتنميتها  جامعة  ومن االأمثلة على دور 
معرفيا ا�ستناداً على مربر وا�سح يذكره ن�سوان )1997( وهو اأن تعليم املراأة اأمر اأ�سا�سي يف تنمية 
املجتمع وتطوره، واأن التحاقها بالتعليم اجلامعي املفتوح يي�رص لها الدرا�سة يف الوقت الذي تقوم 
 )www. qou. edu( للجامعة  االأكادميية  البوابة  وتعر�ص  كامل،  ب�سكل  االجتماعي  بدورها  فيه 
ق�س�ص ن�ساء فل�سطينيات رائدات اخرتن “القد�س املفتوحة” لتكون مالذهن االآمن. ومن هوؤالء 
الدرا�سة،  اأن تكون زميلة البنها حممد على مقاعد  التي تقبلت  عامًا   )51( الفرا  انت�سار عطوة 
اأبناء وتعمل حمفظة للقراآن الكرمي، وكانت قد التحقت بتخ�س�ص الرتبية  اأّمًا لع�رصة  رغم كونها 

االإ�سالمية عام 2004. وتقول انت�سار: 
» كانت اأمنيتي اأن اأتعلم يف اجلامعة، ولكن الظروف )الزواج واالأبناء( مل ت�سمح يل بالتعلم، 

فتوقفت عن الدرا�سة، ومل اأمتكن من اإمتام درا�ستي يف ذلك الوقت«. 
الرئي�ص حممود  التي كرَّمها  عامًا   )57( ها�سم �رضمي  هالة حممد  وكذلك هو احلال مع 
ولدها  برفقة  فيها  تدر�ص  التي  املفتوحة  بالقد�ص  والتحاقها  الدرا�سة  على  الإ�رصارها  عبا�ص 
)حممد( وحفيدها عبد الفتاح وحفيدتها متارا. فبعد انقطاع عن الدرا�سة دام 36 عامًا، وبت�سجيع 
اإىل   2002 اأن تقدمت يف العام  القد�س املفتوحة، بعد  اأم عماد بجامعة  من زوجها، التحقت 
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وتعمل  اجلامعية،  درا�ستها  ال�ستكمال  اأهلَّها  مما  النجاح،  من  ومتكنت  العامة  الثانوية  امتحان 
هالة يف ق�سم املراأة واجلمعيات يف مديرية ال�سوؤون االجتماعية يف حمافظة قلقيلية، وهي رئي�سة 

االحتاد العام للمراأة يف املحافظة. 
الفل�سطينية  املييراأة  متكني  يف  املفتوحة  القد�ص  جناح  على  تدلل  اأخييرى  ق�س�ص  وهناك 
اأ�سمائهن على لوحات  اأربع �سقيقات متفوقات يف فرع جنني، ا�ستطعن نق�ص  معرفيًا، مثل ق�سة 
ال�رصف بحروف من ذهب. اإنهن كندة وبروانة ومزينة وهوازن زكريا اأبو احلوف، دار�سات 
مراتب  اأعلى  اإىل  للو�سول  دائما  ويحلمن  التميز،  على  وي�سممن  درا�سي،  عام  كل  يف  يجتهدن 
باأهمية  يوؤمنَّ  وهنَّ  الوطن،  دعائم  بناء  م�سرية  يف  بدورهن  اال�سطالع  من  ميكنهن  مبا  العلم، 
كل  ت�سخر  متح�رصة،  اأمة  خلق  يف  وامل�ساهمة  الذات،  اإثبات  على  االأقدر  ال�سالح  باعتباره  العلم 
االإمكانات التكنولوجية والعلمية لتحديد معامل م�ستقبلها. وعن جناحها تقول كندة باأنها التحقت 
املرن  ونظامها  املفتوحة  للقد�ص  حبها  ب�سبب  االجنليزية  اللغة  لتدر�ص   2007 عام  باجلامعة 
الذي تتبعه، بحيث ي�ستطيع الطالب اإكمال درا�سته دون حتديد زمان اأو مكان معني للدرا�سة،الأن 
 %91 على  ح�سولها  من  الرغم  وعلى  با�ستمرار.  اجلامعة  اإىل  احل�سور  يتطلب  ال  اجلامعة  نظام 
ف�سال عن  الذكر،  اآنفة  لالأ�سباب  املفتوحة  »القد�ص  الدرا�سة يف  اآثرت  فاإنها  العامة،  الثانوية  يف 
اإمكانية اإيجاد فر�ص عمل بعد التخرج. اأما �سقيقتها مزينة التي التحقت بفرع جينني عام 2008 
لتدر�ص املحا�سبة، فتقول باأنها و�سعت لنف�سها برناجمًا وجدواًل منظمًا لكي توازن بني الدرا�سة 
االجتماعية.  واملنا�سبات  للزيارات  خ�س�ستها  التي  االأوقات  اإىل  باالإ�سافة  املنزلية،  واأعمالها 
اجلامعة.  يف  تدر�سها  التي  للمقررات  اجليد  التح�سري  من  متكنها  خطة  و�سعت  باأنها   وت�سيف 
وت�ستطرد مزينة قائلًة باأن من اأهم العوامل التي �ساعدتها على التفوق يف درا�ستها ما تتميز به 
ن الدار�ص من ا�ستغالل  طريقة اإعداد املقررات الدرا�سية التي تنتهجها القد�ص املفتوحة، والتي متكِّ
الوقت واجلهد للدرا�سة يف املنزل، دون احلاجة للتواجد يف احلرم اجلامعي، اإال حني احلاجة اإىل 

ا�ستي�ساح بع�ص اجلوانب الغام�سة التي تعرتي م�سريته التعليمية. 
املكافحة  الفل�سطينية  للمراأة  حيًا  اأمنوذجًا  متثل  �رضف  اللطيف  عبد  �سلوى  جند  كما 
االإناث يف  الب�رصية من  للموارد  ق�سم  رئي�سة  اأول  ف�سلوى  نف�سها،  اإىل متكني  ت�سعى  التي  املبدعة 
القد�ص املفتوحة، وكانت قد تزوجت يف ال�ساد�سة ع�رص من عمرها، لرتزق طفلني يف اأربع �سنوات 
هما ثمرة زواجها، لتبداأ بعد ذلك ق�سة كفاح اأثمرت جناحًا يف الثانوية العامة- درا�سة خا�سة. 
1996، التحقت �سلوى بالقد�ص املفتوحة، وكان لديها خم�سة  وبعد ع�رصين �سنة، وكان ذلك عام 
من�سب  �سغلت  كما  اجلراحي،  رفيديا  م�سفى  يف  املوظفني  �سوؤون  ق�سم  يف  موظفة  ،وتعمل  اأبناء 
ع�سو يف احتاد جمل�ص الطلبة يف اجلامعة، لتتخرج عام 1999 هي وابنها وابنتها اللذان تخرجا 
يف العام نف�سه من جامعة النجاح الوطنية. وتقلدت بعد ذلك وظائف عدة اإىل اأن ا�ستقر بها املطاف 
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�سوؤون املوظفني يف فرع نابل�ص  2001 لتعمل رئي�ص ق�سم  املفتوحة عام  القد�س  جامعة  يف 
التعليمي. ويف عام 2002 التحقت بربنامج ماج�ستري االإدارة الرتبوية يف جامعة النجاح الوطنية، 

لتتخرج منها يف عام 2004. 
،رغم  تعليمها  اإكمال  على  �سممت  التي  �ساوي�س  جمال  انت�سار  عند  احلال  يختلف  وال 
�سهادة  على  ح�سلت  قد  انت�سار  وكانت  عمره،  من  الع�رصين  يف  اأكربهم  اأبناء  ل�سبعة  اأّما  كونها 
الدرا�سة، حيث ح�سلت على معدل  العامة بعد ع�رصين عاًما من االنقطاع عن  الثانوية  الدرا�سة 
86.2، مكنها ذلك من االلتحاق بالقد�ص املفتوحة، لتج�سد ق�سة كفاح قّل نظريها، فهي رغم كونها 
ظروف  ظل  يف  اأ�رصتها  لت�ساعد  املالب�ص  لبيع  حمل  اإدارة  على  انت�سار  تعمل  وطالبة،  بيت  ربة 
املفتوحة«.  القد�ص  يف  معًا  ندر�ص  وابني  وابنتي  اأنا   « بفخر:  انت�سار  وتقول  �سعبة.   اقت�سادية 
2000 كان �سببا ودافعا الإ�رصارها  العام  اأن افتتاح فرع للجامعة يف طوبا�ص يف  اإىل   واأ�سارت 
على موا�سلة تعليمها، موؤكدة اأن اجلامعة وفرت لها فر�سة التعليم، فتفوقت وح�سلت على معدالت 
الدرا�سة. ثم كان الإ�رصارها على موا�سلة  اأهلتها للح�سول على منحة يف بع�ص ف�سول  متميزة 
التعليم �سببا يف جعلها اإحدى اأبطال فلم »ربيع اآخر« الذي اأنتجته جامعة القد�س املفتوحة، 
ومثابرتهن  ب�سربهم  ويج�سدن  باجلامعة  يدر�سن  رائدات  ن�ساء  خم�ص  حول  اأحداثه  دارت  والذي 
الظروف  كل  رغم  واالإبييداع  التميز  على  واإ�ييرصارهييا  بل  وكربيائها  الفل�سطينية  املييراأة  معاناة 

واملعيقات. 
اأما رائدة عمرو التي تبلغ من العمر )38( عاما والتي تخرجت من فرع دورا التعليمي، فلها 
واأم  زوجة  اأنها  فرغم  الفل�سطينية،  املراأة  تنمية  املفتوحة« يف  »القد�ص  دور  تظهر  اأخرى  حكاية 
لعدد من االأبناء من ذوي االحتياجات اخلا�سة، ا�ستطاعت رائدة التفوق ب�سورة الفتة يف الدرا�سة، 
والتعليم،  الرتبية  وزارة  عقدته  الذي  التوظيف  امتحان  يف  مذهلة  نتيجة  حتقيق  من  متكنت  بل 

بح�سولها على 84% م�سجلًة بذلك املرتبة االأوىل على املديريات الثالث يف حمافظة اخلليل. 
وتقول رائدة اأنه ينبغي على االإن�سان عدم التذرع بظروف احلياة وق�سوتها لتربير عدم حتقيقه 
وي�سخرها  الظروف  ي�سنع  من  هو  فاالإن�سان  احلياة،  لعقبات  اال�ست�سالم  يجوز  ال  كما  النجاح، 
املفتوحة«  »القد�ص  يف  الدرا�سة  بني  جمعها  على  يتوقف  ال  نفهمه  كما  رائدة  وجناح  ل�ساحله. 
اأن�سطة وواجبات اجتماعية �ستى، فقد كانت  وبني واجباتها املنزلية والزوجية، بل ميتد ليغطي 
تقوم بتدري�ص مادة التجويد يف م�سجد مدينتها ومدار�سها، وكانت تقدم امل�ساعدة لطلبة املدار�ص 
ال�سعاف من خالل دورات التقوية، م�سرية اإىل اأن جناحها مل يكن لوال توفيق اهلل ودعم زوجها لها. 
وت�سيف« مل يعقني عن الدرا�سة اأوالدي ال�ستة )اأربع بنات وولدان(، منهم ابن لديه اإعاقة بن�سبة 
%100، وابنة اأخرى لديها عجز بن�سبة %100 اأي�سًا، كما مل يتاأثر اأوالدي االآخرون يف درا�ستهم، بل 
على العك�ص من ذلك، ظلوا متفوقني، فابنتي الكربى التي تدر�ص يف جامعة بولتكنك فل�سطني يف 

تخ�س�ص الريا�سيات التطبيقية متفوقة اأي�سا يف درا�ستها«. 



د.خالد عبد اجلليل دويكات

185 اجمللد الرابع، العدد الثامن، كانون ثاني 2014

اأما املربية كرتين اأنور ال�سوملي فتوؤمن ب�رصورة انخراط املراأة يف ميادين العمل كافة، 
القد�س  التحقت بجامعة  قد  وكانت كرتين  املتزايدة،  احلياة  اأعباء  الرجل يف  وذلك مل�ساعدة 
واأنظمتها على اختيار املواد  2008 حيث تقول: « لقد �ساعدتني مرونة اجلامعة  املفتوحة عام 
وعدد ال�ساعات التي اأ�ستطيع اجتيازها ب�سهولة، باالإ�سافة اإىل طريقة ت�سميم املقررات الدرا�سية، 
فالكتاب يعمل عمل املعلم، فهو يحدثك ويتكلم معك، وياأخذ براأيك ويحاورك ويناق�سك، وي�ساعدك 

على حل التدريبات. 
الذي  البلبول  اأحمد  لل�سهيد  زوجة  وهي  حلم،  بيت  من  عليان  اإبراهيم  �سناء  جند  بينما 
رزقت منه ثالثة اأبناء، تدر�ص اللغة العربية، وتعمل اأي�سًا موظفة يف جمعية رعاية اليتيم. وتقول 
�سناء: »اأعمل الأمتكن من تربية اأبنائي ال�سغار، كما اأن عملي ودرا�ستي �ساعداين كثرياً على اجتياز 
الأنها جعلت  �سخ�سيتي،  اجلامعية كانت عونًا يل على �سقل  فدرا�ستي  بها،  اأُ�سبت  التي  حمنتي 
مني �سيدًة قويًة واعية باأمور احلياة والعمل، وكانت م�سجعًا ودافعًا قويًا يل والأوالدي، فاحلياة مل 
تتوقف بعد ا�ست�سهاد والدهم، فهم يرونني اأجمع بني الدرا�سة والعمل، واأحتمل كثرياً من م�سوؤوليات 

احلياة التي اأ�سبحت كلها على عاتقي وحدي«. 
اأبو حمود- وهي اأٌم وربة بيت، وامراأة عاملة ودار�سة يف نف�ص  من جهتها توؤكد �سامية 
فر�سة  وتوفري  املراأة  تنمية  على  ُي�ساعد  اجلامعة  يف  املتبع  املفتوح  التعليم  نظام  اأن  الوقت- 
املراأة  تتابع  اأن  ب�رصورة  توؤمن  اأنها  اإىل  وت�سري  واحد،  اآن  يف  عملها  ومتابعة  تعليمها  الإكمال 
مع  التكيف  على  ومل�ساعدتها  واالجتماعية،  االقت�سادية  اأو�ساعها  لتح�سني  اجلامعي  تعليمها 
التغريات الطارئة وامل�ستجدة من حولها ،وكذلك حمايتها من اال�ستغالل. وت�ستطرد �سامية قائلًة: 
»اإن تعليم الن�ساء يعدُّ من اأف�سل اال�ستثمارات للم�ستقبل، واأجنح ال�سبل لتح�سني احلياة االجتماعية، 
فجهود املجتمعات لن تتكلل بالنجاح اإال من خالل تعليم االأمهات وحت�سني اأو�ساع املراأة ب�سكل 
عام«. وت�سعر �سامية باأهمية جامعة القد�س املفتوحة، ونظام التعليم املفتوح فيها من منطلق 
جتربتها اخلا�سة، فهي التحقت بفرع بيت حلم التعليمي عام 2008، وتواجه �سامية حتديات جمة 
كونها اأمًا وزوجة وموظفة، فثقل امل�سوؤوليات االأ�رصية يلقي ظالله على درا�ستها، لكن نظام التعليم 
املفتوح اأتاح لها فر�سة قّل نظريها، مل تكن لتتوافر يف اأي جامعة اأخرى. وتقول �سامية: » كثرية 
هي املزايا التي توافرت يل يف جامعة القد�س املفتوحة، واأبرزها ا�ستمراري يف عملي موظفة، 
التي  االقت�سادية  التحديات  ظل  يف  �سيما  ال  للدرا�سة،  والتفرغ  اال�ستقالة  اإىل  ا�سطراري  وعدم 
يواجهها املجتمع ب�سكل عام، فالتحاقي بجامعة القد�س املفتوحة منحني فر�سة النهو�ص 

مب�ستواي الثقايف والتعليمي واالقت�سادي يف الوقت ذاته«. 
اأ�رصة مكونة من  االأقدا�ص« فتعيل  التي تعي�ص يف مدينة اهلل »قد�ص  الدمريي  ابت�سام  اأما 
اأ�رصتها، فقد التحقت بالقد�ص  اأبواب العلم لتجعله طريق  ثالث طالئع، متحدية الظروف، معانقة 
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2003 رغم �سنوات عمرها التي جتاوزت العقد الرابع بخم�ص �سنني الإمتام مرحلة  املفتوحة عام 
البكالوريو�ص، ولتتخطى مراحل الدرا�سات العليا بثقة عالية داعمة م�سوار اأ�سبالها نحو النور، وقد 
نظمتها  والتي  الفل�سطينية،  اجلامعات  م�ستوى  على  قادرون«  »كلنا  مبنحة  الدمريي  جناح  زين 
املوؤ�س�سات  من  بطلبات  واملليئة  التفوق  �سلة  تقدمي  خالل  من  للم�رصوع  الداعمة  املوؤ�س�سات 
االأكادميية كافة، لتحدد ح�سب رغبتها اخلا�سة مكان اإكمال منحة املاج�ستري يف االإدارة. وكانت 
البكالوريو�ص حتت عنوان  التخرج يف  قد قدمت م�رصوع  التعليمي  القد�ص  فرع  الدمريي خريجة 
»تقومي جودة اخلدمات امل�رصفية يف البنوك العربية يف حمافظة القد�ص من وجهة نظر العمالء«، 

ليتم اختيارها من الفائزين باملنحة. 
بينما مل تكن اميان قنديل )34 عامًا( تظن اأنها �ستكمل تعليمها اجلامعي بعد اأن تزوجت 
قبل نحو )16( عامًا، لوال القد�ص املفتوحة التي فتحت اأبوابها لها ولغريها من الطموحني، فبعد 
ح�سولها على )التوجيهي( متكنت من اإنهاء درا�ستها وح�سلت على بكالوريو�ص اخلدمة االجتماعية 
اأت�سور بعد زواجي باأنني  اأكن  اإميان: »مل  اإحدى املوؤ�س�سات اخلا�سة. وتقول  لتلتحق بالعمل يف 
�ساأكمل تعليمي اجلامعي، لكن عندما �سمعت من اأحد اأقاربي عن فل�سفة التعليم املفتوح التي تعمل 
التحقت  ثم  ذلك،  يف  جنحت  وقد  التوجيهي،  المتحان  التقدم  قررت  املفتوحة،  القد�ص  مبوجبها 
باجلامعة، حيث ا�ستطعت اأن انهي متطلبات التخرج يف 6 �سنوات«. واأ�سارت اميان اإىل اأنه »لوال 
فل�سفة التعليم املفتوح القائمة على عدم االنتظام يف ح�س�ص �سفية طوال فرتة الدرا�سة، واالعتماد 
على الو�سائل التكنولوجية للتوا�سل بني املعلم والطالب ملا متكنت من اإكمال درا�ستها اجلامعية ال 

�سيما اأنها اأم لثالثة اأبناء يحتاجون كثرياً من الوقت للرعاية«. 
اجلامعي  بالتعليم  امللتحقات  الن�ساء  قاعدة  تو�سيع  خييالل  من  اأنييه  ن�ستنتج  هنا  من 
مع  التكيف  على  ي�ساعدها  معرفيًا، مما  وتنميتها  املراأة  لتمكني  املتاحة  الفر�ص  املفتوح،تزداد 
املتغريات املحيطة، ومواكبة كل جديد يف هذا املجال اأو ذاك، اإ�سافة اإىل اأن ن�رص التعليم وتوفريه 
للجميع، ويف مقدمتهم الن�ساء، يعد مطلبًا اأ�سا�سيًا لتحقيق عنا�رص التنمية االجتماعية واالقت�سادية 
ون�ساوؤه،  رجاله  املجتمع  اأفراد  كل  بها  ي�سارك  م�ستدامة،  تنمية  اإحداث  طريق  على  وال�سيا�سية، 
�سيبه و�سبانه، وي�ساهم بالتايل يف تنمية املجتمع باأ�رصه و�سمان ا�ستفادته من موارده الب�رصية 
ب�سكل اأف�سل، ال �سيما قطاع الن�ساء يف جمتمعنا الفل�سطيني الذي ي�سكل اأكرث من ن�سف املجتمع. 
اأ�سا�سيا لتحقيق الرفاهة وامل�ساركة  اأنَّ خلق املجتمع املتعلم يعدُّ متطلبًا  اأذهاننا  وال يغيب عن 
واإك�سابهن  الن�ساء،  وخا�سة  االأفراد،  اإنتاجية  تعظيم  اإىل  اإ�سافة  امل�ستدامة،  والتنمية  املجتمعية 

املعرفة واملهارات واالجتاهات الالزمة للعي�ص يف م�ستوى ثقايف وح�ساري واقت�سادي متقدم. 
خام�ساً: تتيح جامعة القد�س املفتوحة فر�سة التعليم اجلامعي الأفراد املناطق  ♦

النائية واملهم�سة التي تبعد عن مراكز املدن الكربى مثل التجمعات ال�سكانية يف 
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اأفراد  اإ�رصاك  اإذ ي�ستند على  التنمية،  رئي�سًا من روافد  والبادية، وهذا يعد رافداً  النائية  القرى 
يتفق  الهدف  هذا  اأّن  وجند  الفل�سطينية،  التنمية  م�رصوع  يف  تواجدهم  اأماكن  يف  كافة  املجتمع 
مع ما يطرحه ن�سوان )1997( الذي يذكر من اأهداف التعليم املفتوح اأنه ميكن االأفراد يف املناطق 
ينظر  الذي   )1998( �سعيد  يطرحه  ما  مع  يتفق  كما  املفتوح،  التعليم  من  اال�ستفادة  من  النائية 
للتنمية من منطلق تاأثريها على النا�ص وتاأثرهم بها، لي�سبح التوجه التنموي منطلقًا من قاعدة 

الهرم التنموي، اأي من النا�ص وم�ساحلهم وم�ساركتهم وا�ستفادتهم من العملية التنموية. 
ومن االأمثلة على ا�ستفادة املناطق النائية من تخ�س�سات القد�ص املفتوحة ما جنده يف فرع 
طوبا�س التعليمي الذي يعّد املوؤ�س�سة الوحيدة للتعليم العايل يف املنطقة، وهو لذلك يقدم خدمة 
التعليم اجلامعي لكثرٍي من الفئات املهم�سة والفقرية يف حمافظة مرتامية االأطراف، ت�سم كثرياً 
من التجمعات الفقرية وامله�سمة بفعل ا�ستهدافها من االحتالل االإ�رصائيلي، وهو لذلك يقدم فر�سة 
التعليم اجلامعي لكثري من املوظفني والعمال واملزارعني يف مناطق االأغوار، الذين مل يكن اأمامهم 
فر�سة الإكمال درا�ستهم لوال وجود جامعة القد�س املفتوحة يف طوبا�ص، كما توفر اجلامعة 
فر�سة التعليم اجلامعي للمراأة، حيث تبلغ ن�سبة االإناث من الدار�سات يف الفرع حوايل %65 من 
الدار�سني. ومن اخلدمات التي وفرها فرع طوبا�ص اأي�سا، مكتبة خلدمة الدار�سني واملوظفني، ثم 

الباحثني واملهتمني من اأبناء املحافظة، وبخا�سة اأن املحافظة تفتقر اإىل وجود مكتبة عامة. 
من االأمثلة االأخرى على ا�ستفادة املناطق النائية من برامج التعليم املفتوح، ما جنده يف 
فرع يطا التعليمي الذي يوفر فر�سة للدار�سني من االأرياف والبادية الإكمال تعليمهم، فقد افُتِتَح 
فرع يطا ليقدم خدماته للمنطقة مبا فيها من قرى وبلدات، وو�سلت خدماته اإىل مناطق البدو، تلك 
املناطق املحرومة التي تعاين من �سنك العي�ص وق�سوته، وتئن حتت ب�ساعة االحتالل االإ�رصائيلي. 
وكانت هناك �سعوبات تواجه من يحلم بااللتحاق باجلامعة، وبخا�سة الطالبات، فقلما ا�ستطاع 
الطالب اإكمال تعليمهم العايل، وبخا�سة االإناث، اإذ اإن من عادات البدو االجتماعية عدم ال�سماح 
للبنت باالنتقال اإىل املدن التي بها اجلامعات النظامية الإكمال تعليمهن. وبقي احلال كذلك اإىل 
اأن من اهلل عليهم بافتتاح جامعة القد�س املفتوحة يف يطا، حيث اأ�رصعت اأبوابها اإىل تلك الفئة 
املحرومة من ال�سعب الفل�سطيني، فقل�ست امل�سافات ووفرت التكاليف وذللت العقبات اأمام اأبناء 
البادية، لي�ستطيعوا اإكمال تعليمهم اجلامعي ذكوراً واإناثًا، فالتحق كُمّ كبري من اأبناء البادية بهذه 
اجلامعة، وقد مكنهم نظام التعليم املفتوح املعمول به يف اجلامعة، من جتاوز العقبات، ال �سيما 
التنقل والظروف املعي�سية ال�سعبة، ف�ساًل عن م�ساعدة اجلامعة لهم يف  ما تعلق منها ب�سعوبة 
االأق�ساط والقرو�ص. ومن هذا املنطلق فقد �ساهم فرع يطا التعليمي يف تعزيز �سمود اأبناء البادية 

على اأر�سهم هناك. 
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ر »القد�س املفتوحة« فر�س املزاوجة بني التعلم والعمل الذي  ♦ �ساد�ساً: توفِّ
يخدم املوظفني على راأ�س عملهم، وهنا جند اأن من اأهداف »القد�ص املفتوحة« توظيف الكوادر 
الب�رصية املوؤهلة وتدريبها وتقدمي برامج متنوعة للتعليم امل�ستمر مدى احلياة. وتتفق هذه االأهداف 
الدرا�سة  ي�سمح باجلمع بني  املفتوح  التعليم  اأن  الذي يرى   )1997( ن�سوان  مع ما يطرحه  حتديداً 
والعمل، لذا جند بني طلبة اجلامعة رجاالآ ون�ساًء لهم وظائفهم واأعمالهم يف املجتمع، يف ال�رصطة 
اأيقنوا  قد  واملوؤ�س�سات غري احلكومية،  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  القروي ويف  والبلدية واملجل�ص 
جميعا اأن باإمكانهم املزاوجة والتوفيق بني العلم والعمل، فالتحقوا بالقد�ص املفتوحة لينهلوا من 
معينها الذي ال ين�سب، ما يلزمهم لتطوير قدراتهم وبناء ذاتهم بالطريقة والكيفية التي توؤهلهم 
ملواكبة التطورات الالحقة يف جماالت العلم واملعرفة، وليكونوا اأهاًل للم�سوؤولية واأكرث ا�ستقاللية 
التي يحتاجونها للم�ساركة يف م�رصوع تنمية جمتمعهم ووطنهم  وامتالكًا للمعارف واملهارات 
فل�سطني، وكان رئي�ص اجلامعة االأ�ستاذ الدكتور يون�ص عمرو قد اأ�سار يف مقابلة �سحفية اإىل وجود 
%60 من دار�سي اجلامعة يعملون يف وظائفهم، وال ينتظرون احل�سول على ال�سهادة كو�سيلة عي�ص، 

بل من باب تطوير الذات. وهنا نخ�ص بالذكر عدداً كبرياً من املعلمني واملوظفني – كان اآخرهم 
ال�سري  اآثروا جميعًا  قد  ال�سحية،  االإدارة  بدبلوم  التحقوا  الذين  الفل�سطينية  ال�سحة  موظفي وزارة 
وامل�سي يف طريق العلم والتدريب وهم على راأ�ص اأعمالهم، اإميانًا منهم باأن طريق العلم ال نهاية 
له، واأن دينهم واإن�سانيتهم يفر�سان عليهم اللحاق بكل ما هو جديد ونافع، ي�ستطيعون به خدمة 
جمتمعهم ووطنهم، وذلك من خالل حت�سني االأداء ورفع م�ستواه. ويتفق هذا التوجه مع ما ي�سري 
ه اإىل اأن تنمية املوارد الب�رصية تعني عملية زيادة املعارف  اإليه الر�سدان )2005( الذي بدوره نوَّ
واملهارات والقدرات لدى جميع النا�ص يف املجتمع، واأن تنمية املوارد الب�رصية هي مفتاح م�سايرة 
»القد�ص  اأخذت  الذي  اآذن املدر�سة  ال�سام�سطي،  ا�سماعيل  االأمثلة على هوؤالء يو�سف  الع�رص. ومن 
املفتوحة« بيده فاأ�سبح مدر�سًا للغة االإجنليزية، ويو�سف الذي ناهز االأربعني من عمره ي�سكن يف 
يطا، وعمل بوظيفة اآذن مدر�سة ملدة 8 �سنوات، قبل اأن ي�سبح معلم لغة اإجنليزية، ومل تثنه معوقات 
احلياة عن ال�سعي وراء حلمه، ومل يقف العمر حائاًل بينه وبني حتقيق طموحه يف اأن يكون معلمًا. 
ومن هوؤالء اأي�سًا �سميح حممد اأبو زاكية- مدير مركز بيت الطفل الفل�سطيني الذي ي�سري اإىل اأنه تعلم 
املزج بني التعلم والعمل، فطوال فرتة درا�سته كان يعمل مديراً ملركز بيت الطفل الفل�سطيني، وكان 

يجد يف ذلك حافزاً على حت�سيل مميز للعلم. 
وال تكتفي اجلامعة باإتاحة الفر�سة للح�سول على الدرجة اجلامعية االأوىل حلملة الدبلوم، 
بل جندها حتر�ص على اإعداد الكوادر الفنية التي يحتاجها املجتمع وموؤ�س�ساته، فعملت من خالل 
مركز التعليم امل�ستمر وفروعه املنت�رصة يف كل فروع اجلامعة اإىل عقد الدورات التدريبية والربامج 
التثقيفية التي ا�ستهدفت كل �رصائح املجتمع وقطاعاته دون ا�ستثناء، حيث يهدف هذا املركز الذي 
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من  الفل�سطيني  املحلي  املجتمع  حاجات  وتلبية  الب�رصية،  املوارد  تطوير  اإىل   1996 عام  تاأ�س�ص 
خالل تقدمي اخلربة التقنية واإعادة التاأهيل باأ�سلوب حديث، واإعداد برامج تدريبية خا�سة باملراأة 
الفل�سطينية، حتى ت�ستطيع امل�ساركة يف تنمية املجتمع الفل�سطيني ب�سكل فعال، وكذلك امل�ساهمة 
يف تطوير برامج تعليمية خمتلفة لفئة كبار ال�سن �سمن احتياجاتهم، ثم تطوير القدرات االإدارية 

لدى العاملني يف املوؤ�س�سات املحلية. 
من هنا ومن خالل نقا�سنا لهذه االأهداف جمتمعًة، جندها تتفق مع ما يطرحه ن�سوان )1997( 
تنمية  خالل  من  املجتمع  يف  التنمية  و�سائل  من  مهمة  و�سيلة  املفتوح  التعليم  باأن  يرى  الذي 
اأفراده، واأن التعليم املفتوح يك�سب العاملني مزيداً من الكفايات، كٌل يف جمال تخ�س�سه، من خالل 
املمار�سة العملية، حني يوفر برامج التعليم امل�ستمر وخدمة املجتمع التي يحتاج اإليها جمتمعنا 
الفل�سطيني، جند هنا تطبيقًا عمليًا لهذه االأهداف التنموية التي تركز على خدمة املجتمع املحلي 
وموؤ�س�ساته واأفراده من خالل تقدمي برامج ودورات خمتلفة لفئات و�رصائح جمتمعية متعددة، تبداأ 
من طلبة اجلامعة اأنف�سهم الذين يطمحون اإىل �سقل مهاراتهم وخرباتهم، اإ�سافة اإىل ما يتلقونه 
املحررين  االأ�رصى  وفئة  العامة  الثانوية  طلبة  وكذلك  ذاك،  اأو  اجلانب  هذا  يف  ومعرفة  علم  من 
والن�ساء  البيوت  ربات  ،كذلك  باملجتمع  تاأهيلهم ودجمهم  اإعادة  بغية  االإ�رصائيلية،  ال�سجون  من 
والرجال كبار ال�سن وموظفي البنوك وال�رصكات والبلديات والوزارات واجلامعات، وغريهم الكثري 
الكثري ممن توافرت لديهم الرغبة واالإ�ستعداد لال�ستمرار يف التدرب واالإملام مبا هو جديد ونافع. 
االإجتماعي  التطبيع  يعني  الذي  العلمية  االأمية  حمو   )1992( عبود  ي�سميه  ما  يتفق  الهدف  وهذا 
وزيادة الفهم واالإدراك وزيادة القدرة على ال�سيطرة على الطبيعة وزيادة املعرفة والوعي باحلياة. 
وحمو االأمية العلمية هذا يركز على العقل الذي هو الوعاء الذي ت�سب فيه املعلومات وتتفاعل مع 
بع�سها بع�سًا، لتتكون من خاللها »ال�سخ�سية العلمية« امل�ستقلة لالإن�سان، ويعني اأي�سا اإي�سال حد 
اأدنى من املعلومات ال بد من اإي�ساله اإىل االإن�سان املراد حمو اأميته العلمية، لي�ستطيع اأن يتعامل 
نحو  الفل�سطيني  باالإن�سان  يقود  الهدف  فيه، وهذا  يعي�ص  الذي  املجتمع  واالأ�سياء يف  النا�ص  مع 
ما ي�سميه عبود حمو االأمية احل�سارية الذي يركز على املهارات التكنولوجية- اأو على اجلوانب 
املادية من احل�سارة وما تتطلبه من جوانب علمية. وبالطبع نحن يف اأم�صِّ احلاجة لتحقيق مثل 
هذه االأهداف والروؤى احل�سارية يف ع�رصنا هذا –ع�رص العاملية والعوملة واالإنفتاح على الثقافات 
التعليم  مركز  بها  يقوم  التي  والتثقيفية  التدريبية  والربامج  الدورات  على  االأمثلة  ومن  االأخرى. 
ت�ستهدف  التي  اللغة اجنليزية  اأق�سام ودوائر اجلامعة املختلفة، نذكر دورات  امل�ستمر وغريه من 
�رصائح خمتلفة من املجتمع مثل ربات البيوت ورجال االأعمال وموظفي البنوك، وموظفي االأجهزة 
االأمنية واحلكومية، وكذلك ور�ص عمل حول موا�سيع خمتلفة مثل: �سيادة القانون وحرية التعبري 
ومتقدمة  مبتدئة  حا�سوب  ودورات  ال�سخ�سية  املهارات  وبناء  االإن�سان  وحقوق  ال�سالح  واحلكم 
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االلكرتوين  والربيد  واالإنرتنت   WINDOWS, ORACLE ,ACCESS ,WEBSITE مثل  ومتخ�س�سة 
ال�سبكات  و�سيانة  وتركيب  احلا�سوب  اأجهزة  و�سيانة  واالأوتييوكيياد  البيانات  قواعد  وبرجمية 
وت�سميم �سفحات االنرتنت والتحليل االإح�سائي SPSS، ودورات اأخرى يف ال�سكرتاريا التنفيذية 
واإدارة املكاتب ودور ال�سباب يف العملية االنتخابية، ودورات يف االإ�سعاف االأويل وكيفية التعامل 
واإدارة  اال�سرتاتيجي  والتخطيط  االت�سال  ومهارات  االإداري،  والتطوير  والتنمية  االأزمييات  مع 

امل�ساريع ودورات حول تدوير املخلفات ال�سلبة وال�سائلة. 
من خالل هذه االأمثلة وغريها جند اأن توفري فر�ص املزاوجة بني التعلم والعمل الذي تنتهجه 
التطورات  ملواكبة  عملهم  راأ�ص  على  هم  ملن  الفر�سة  اإتاحة  يف  ي�ساهم  املفتوحة«  »القد�س 
العاملني  بني  واالإنتاج  االأداء  م�ستوى  ورفع  الكفايات  ولتطوير  املعرفة  جماالت  يف  املتالحقة 
واملوظفني يف موؤ�س�سات ال�سلطة الوطنية واأجهزتها االأمنية واملدنية، مبعنى اأن الدار�ص ي�ستطيع 
اأن يكون متعلمًا ومنتجًا يف الوقت نف�سه، ويف هذا اإ�سهام وا�سح يف م�رصوع التنمية امل�ستدامة 

بجوانبها الب�رصية واالقت�سادية واملعرفية. 
�سابعاً: ت�سعى اجلامعة اإىل تنمية العالقة مع املجتمع املحلي وموؤ�س�ساته  ♦

وذلك اإميانا منها باأهمية التعاون والت�سبيك مع موؤ�س�سات املجتمع احلكومية وغري 
احلكومية، وحتر�ص اجلامعة على الت�سبيك مع موؤ�س�سات املجتمع املختلفة وبناء العالقات معها 
 )2003( كري�سة  اأبو  يطرحه  ما  مع  يتفق  احلر�ص  وهذا  وفعالياتها.  منا�سباتها  يف  وم�ساركتها 
الذي يرى باأن التنمية يجب اأن حتيط بجوانب احلياة كافة على اختالف �سورها واأ�سكالها، وال 
تخت�ص بجانب واحد من جوانب حياة املجتمع، واأن اجلهود االأ�سلية تعدُّ عاماًل اأ�سا�سيًا يف عملية 
التنمية. من هذا املنطلق حتر�ص اجلامعة  ال�سعبية دورا موؤثرا يف  القيادات  التنمية، حني توؤدي 
على تنفيذ الور�ص وامل�ساريع امل�سرتكة مع جهات عدة مثل مديريات الرتبية والتعليم والتوجيه 
ال�سيا�سي واالأجهزة االأمنية وموظفي املوؤ�س�سات املدنية، فتعقد العديد من الدورات ل�سباط واأفراد 
اإىل تقدمي العديد من اال�ست�سارات وتنظيم  اإ�سافة  هذه االأجهزة يف �سوء احتياجاتهم التدريبية، 
الطلبة. ومن  الطلبة وغري  ت�ستهدف  التي  اجلامعة وخارجها  داخل  والدورات  الندوات  العديد من 
االأمثلة على التعاون مع موؤ�س�سات املجتمع، جند اأن اجلامعة بادرت اإىل اإن�ساء ناد للعلوم االإدارية 
واالقت�سادية لي�سم عدداً من طلبة اجلامعة وخريجيها يف برنامج العلوم االإدارية واالقت�سادية، 
�سقل  بهدف  املحلي،  املجتمع  وموؤ�س�سات  قطاعات  مع  املجتمعية  ال�رصاكة  بدور  منها  اإميانًا 
املهارات العلمية والعملية، لي�ص فقط من اأجل احل�سول على فر�سة عمل يف موؤ�س�سات املجتمع 
املحلي، واإمنا لتمكني اخلريجني من اإدارة م�رصوعاتهم اخلا�سة اأي�سًا، ملا لهذه امل�رصوعات من 

اأهمية يف حتقيق التنمية امل�ستدامة. 
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ومن االأمثلة على ذلك جند جمل�ص الطلبة وق�سم �سوؤون الطلبة والعالقات العامة يف فرع يطا 
قد نظموا بالتعاون مع اإدارة مكافحة املخدرات يف اخلليل ندوة علمية حول املخدرات واآثارها، 
بينما نظمت ور�سة عمل اأخرى حول تفعيل دور طلبة اخلدمة االجتماعية يف موؤ�س�سات املجتمع 

املحلي، مب�ساركة ممثلي بع�ص املوؤ�س�سات املجتمعية الفاعلة. 
يعقد دورات تدريبية يف جمال   )ICTC( كما جند مركز تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت 
التعليمي، ومايكرو�سوفت  اأوراكل يف فرع رام اهلل  اأنظمة  تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت يف 
يف فرع طوبا�ص التعليمي، ودورة اإنتاج االأفالم الثالثية االأبعاد يف فرع قلقيلية، ودورة ال�سهادة 
ما  الربامج  هذه  يف  امللتحقني  عدد  بلغ  حيث  جنني،  فرع  يف   IC3 واالإنرتنت  للحو�سبة  الدولية 
يزيد عن 60 متدربًا ومتدربة من طلبة اجلامعة وموظفيها واملجتمع املحلي. وياأتي تنظيم هذه 
الدورات ان�سجامًا مع اخلطة االإ�سرتاتيجية التي يعتمدها مركز تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت 
ICTC، والدور الريادي الذي يقوم به يف امل�ساهمة باإعداد جيل واعد من ال�سباب املدرب واملوؤهل، 

وكذلك رفد موؤ�س�سات املجتمع بالكفاءات املدربة املتميزة ،تلبية للطلب املتزايد على هذه النخبة 
املتخ�س�سة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت. 

كما جند اأن ق�سم التدريب يف مركز تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت ي�سدر �سل�سلة كتب يف 
التعليم امل�ستمر وت�سم: 

 Microsoft Office Word 2003 , Microsoft Excel 2003, Microsoft Access 2003,

 Microsoft PowerPoint 2003, Outlook 2003, Microsoft Office Project 2003, Microsoft

Windows XP التي يراد منها تنمية قدرات الطلبة واأفراد املجتمع املحلي يف جمال االت�ساالت 

والربامج احلا�سوبية وغريها. 
اخلام�سة من  املرحلة  املفتوح- تطلق  التعليم  اأن اجلامعة- ومن خالل مركز  اأي�سا  وجند 
الربنامج التدريبي »مهارات ا�ستخدام تقنية ال�سفوف االفرتا�سية وتوظيفها يف العملية التعليمية« 
فروع  جميع  يف  موظف   200 الربنامج  ا�ستهدف  حيث  الفل�سطينية،  االت�ساالت  جمموعة  برعاية 
196 موظفًا.  ا�ستهدفت  التي  االأوىل  االأربع  املراحل  ا�ستكمال  بعد  اجلامعة، وجاءت هذه املرحلة 
و�سعت اجلامعة من خالل هذا الربنامج التدريبي اإىل تاأهيل موظفي اجلامعة �سمن برامج التطوير 
املهني امل�ستمر، للو�سول اإىل جامعة اإلكرتونية بحلول عام 2012، وهذا اأي�سا منوذج رائد للتعاون 

والت�سبيك مع موؤ�س�سات املجتمع املحلي. 
تدريبية  دورات  يختتم  املجتمع  وخدمة  امل�ستمر  التعليم  مركز  جند  اأخييرى  جهة  من 
متخ�س�سة، ا�ستهدفت عدداً من طالب اجلامعة واأفراد املجتمع املحلي يف دورتني متخ�س�ستني، 
لتلبي  الدورات  هذه  تاأتي  حيث  املحا�سبي،  �سامل  برنامج  ودورة  الفورية  الرتجمة  دورة  وهما 
والتنمية.  البناء  قادرة على  كوادر جمتمعية مدربة  لتاأهيل  وتطلعاته  املحلي  املجتمع  حاجات 



دور جامعة القدس املفتوحة كمحرك رئيس للتنمية املستدامة يف فلسطني

اجمللة الفلسطينية للتعليم املفتوح192

كما جند املركز ذاته يختتم دورة متخ�س�سة يف برنامج حتليل الرزم االح�سائية SPSS ملوظفي 
العام  اأنهى يف  قد  امل�ستمر  التعليم  الغربية. وكان مركز  ال�سفة  ال�سحة يف خمتلف فروع  وزارة 
وعلى  املدين  املجتمع  ملوؤ�س�سات  وا�ست�سارات  املحلي  املجتمع  ملوؤ�س�سات  تدريبية  دورات   2009

التابعة لالحتاد يف مدينة رام  الفرعية  العام لنقابات عمال فل�سطني، والنقابات  راأ�سها االحتاد 
اهلل والبرية، واحتاد مراكز ال�سباب، وا�ستملت على دورة التخطيط اال�سرتاتيجي لل�سحة وال�سالمة 
املهنية ودورة التخطيط اال�سرتاتيجي لل�سحة وال�سالمة املهنية لنقابة الغزل والن�سيج ، و دورة 
التخطيط اال�سرتاتيجي لل�سحة وال�سالمة املهنية لنقابة الزراعة وال�سناعات الغذائية، ودورة يف 
مهارات كتابة امل�ساريع وجذب التمويل الإحتاد مراكز ال�سباب يف املخيمات الفل�سطينية. كما نفذ 
مركز التعليم امل�ستمر قد نفذ ما يزيد عن 46 دورة يف الفرتة من 1/ 10/ 2008 اإىل 1/ 6/ 2009، حيث 
لقياده  الدولية  والرخ�سة   EXCEL وبرنامج  الرتجمة  االآتية:  العناوين  الدورات على  ا�ستملت هذه 
وتدريب  مب�ستوياتها  االجنليزية  واللغة  ال�سخ�سي  احلا�سوب  و�سيانة  والطباعة   ICDL احلا�سوب 
املدربني TOT وكتابة امل�ساريع وجتنيد االأموال واللغة العربية واللغة الفرن�سية وت�سميم مواقع 

االنرتنت و برنامج �سامل املحا�سبي. 
املجتمع  موؤ�س�سات  مع  للت�سبيك  تبنيها  على  اجلامعة  حتر�ص  التي  االأخرى  االأ�سكال  ومن 
املحلي، تنظيم االأعمال التطوعية بالتعاون مع العديد من املوؤ�س�سات املحلية، ومنها نذكر على 
�سوؤون  دائرة  مع  بالتن�سيق  الطالبية  واالأطر  الطلبة  جمال�ص  به  تقوم  ما  احل�رص  ال  املثال  �سبيل 
من  انطالقًا  وذلك  الزيتون،  قطف  مو�سم  يف  املزارعني  م�ساعدة  من  العامة  والعالقات  الطلبة 
باأطيافه  املحلي  املجتمع  اجلامعة جتاه  التي حتملها  ال�سامية  والر�سالة  االجتماعية  امل�سوؤولية 
وموؤ�س�ساته كافة، والتي تهدف اإىل ن�رص ثقافة العمل التطوعي البناء والهادف وتعزيزه ينب فئات 
املجتمع املختلفة، حيث نفذت هذه االأعمال التطوعية يف فرع يطا ويف بيت حلم بالتعاون مع 
حركة التحرير الوطني الفل�سطيني فتح، مل�ساعدة املزارعني يف قطف ثمار الزيتون يف بيت جاال 
يف االأرا�سي الواقعة مبحاذاة جدار الف�سل العن�رصي، وكذلك يف فرع اأريحا التعليمي لقطف ثمار 
الزيتون يف اأرا�ٍص قرب �سطح مرحبا يف مدينة البرية قرب م�ستوطنة ب�سخوت. كما جند فرع طوبا�ص 
التعليمي ي�سارك بيوم عمل تطوعي لقطف ثمار الزيتون يف قرية الفارعة، مب�ساركة وزير الزراعة 
وحمافظ طوبا�ص وموؤ�س�سات وفعاليات حمافظة طوبا�ص كافة، وجند كذلك جمموعة من دار�سي 
فرع جنني ي�ساركون بحملة قطف ثمار الزيتون التي نظمتها وزارة الزراعة بالتعاون مع عدد من 
املوؤ�س�سات الوطنية واملحلية يف قرية نزلة ال�سيخ زيد الواقعة قرب جدار الف�سل العن�رصي ، وكذلك 
االأمر يف فرع دورا التعليمي ، حيث �سارك يف اليوم التطوعي اأكرث من ثالثني دار�سًا وموظف، وقد 
�ساركهم اأي�سًا يف ذلك اليوم القائم باأعمال املحافظ يف اخلليل ورئي�ص بلدية دورا ومدير الزراعة 
يف دورا واأمني �رص حركة فتح، ومدير اأوقاف دورا، ومدير �سحة اجلنوب واأمني �رص منطقة دورا. 
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كما جند الدفاع املدين يفتتح دورة متطوعني للدفاع املدين يف فرع دورا ا�ستمرت �سهرين، بينما 
ي�سارك طلبة فرع طولكرم التعليمي باحلملة التي اأطلقتها ال�سبيبة الفتحاوية »و�سيتكم هاالأر�ص« 
وعتيل  �سويكة  وبلدتي  خ�سوري،  جامعة  اأرا�سي  احلملة  و�سملت  الزيتون،  ثمار  بقطف  اخلا�سة 

الواقعتني بالقرب من اجلدار املقام على اأرا�سي البلدتني. 
اأجل امل�ساهمة يف خدمة املجتمع املحلي وتطويره، جند فرع رام اهلل التعليمي ينفذ  ومن 
اإجناز فل�سطني، منها عمل طبي جماين  بالتعاون مع موؤ�س�سة  التطوعية  الن�ساطات  جمموعة من 
لفح�ص الدم والتربع بالدم ل�سالح مر�سى التال�سيميا ، بتمويل من احتاد جمموعة �رصكات التاأمني 
و مركز اأبوقراط ملر�ص الثال�سيميا، وكذلك تنظيم زيارة اإىل دار امل�سنني وتنظيم يوم ترفيهي لهم. 
ا من حمافظة  كما نظمت فرع رام اهلل يومًا ترفيهًيا ملر�سى الثال�سيميا، �سارك فيه 30 طفاًل مري�سً
رام اهلل والبرية م�سابني باملر�ص ، ومت تنظيم يوم تطوعي للم�ساعدة يف ترميم خم�سة بيوت فقرية 
يف خميم قلنديا. كما جند �سورة اأخرى من �سور الت�سبيك والتعاون مع موؤ�س�سات املجتمع املحلي 
تتمثل يف عقد الندوات واملحا�رصات وتبادل الزيارات بني فروع وموؤ�س�سات املجتمع املختلفة، 
فنجد مثال فرع �سلفيت ينظم زيارة ميدانية علمية ملوؤ�س�سة االأمل للرعاية االجتماعية مب�ساركة 
دار�سي التدريب امليداين 1 ، 2 ، 3 ، وينظم بالتعاون مع جمعية مردة اخلريية للتنمية وبتمويل من 
املوؤ�س�سة االأملانية للتنمية DED ور�سة تدريبية حول كتابة امل�ساريع والتقارير، ا�ستهدفت اخلريجني 
ويف  االجنليزية،  واللغة  واالقت�سادية  االإدارية  العلوم  تخ�س�سي  يف  رابعة  �سنة  م�ستوى  وطالب 
الوقت ذاته ينظم احتفااًل لتوزيع �سهادات دورات تدريبية عقدت يف الفرع بالتعاون مع املوؤ�س�سة 
االأملانية للتنمية DED وجمعية مردة اخلريية للتنمية، حيث ت�سمنت الدورات اأربعة جماالت هي: 
التنفيذية، وهدفت  ال�سامل و�سيانة احلا�سوب وال�سكرتاريا  االإر�ساد املهني و برنامج املحا�سبة 
اإىل تزويد اخلريجني باخلربات واملهارات املنا�سبة وتوفري فر�ص العمل من خالل اأيام التوظيف 
التي تعقدها اجلامعة بالتعاون مع املوؤ�س�سات الفل�سطينية العاملة يف �سوق العمل الفل�سطيني. كما 
جند فرع دورا التعليمي يختتم بالتعاون مع وكالة غوث وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني “االأونروا 
دورة حول تنمية وتعزيز القدرات. بينما ينظم فرع اأريحا ور�سة عمل مبنا�سبة يوم املعاق العاملي 
ومنها  االإعاقة،  ذوي  االأ�سخا�ص  مع  العمل  ميدان  يف  الفاعلة  املوؤ�س�سات  ومب�ساركة  بالتعاون 
مكتب ال�سوؤون االجتماعية وجمعية الهالل االأحمر ومدر�سة �سريا ال�سويدية اخلا�سة واالحتاد العام 
للمعوقني، ومديرية الرتبية والتعليم. وينظم ور�سة اأخرى بالتن�سيق مع الغرفة التجارية حول اإدارة 
امل�ساريع ال�سغرية، م�ستهدفة دار�سي تخ�س�ص العلوم االإدارية واالقت�سادية، لتعميق التوا�سل مع 
موؤ�س�سات املجتمع املحلي، وور�سة ثالثة بالتعاون مع جمعية مركز الطفل حول » العنف املبني 
دورة   )Lion Heart( �رصكة  مع  بالتعاون  يعقد  اأي�سًا  اأريحا  فرع  وجند  االجتماعي«.  النوع  على 
تدريبية حتت عنوان: “ ع�ص احلياة من اأجل اأن تكون القائد “ بهدف م�ساعدة اخلريجني على تنمية 
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قدراتهم العلمية واملهنية، حيث ا�ستملت الدورة على موا�سيع عدة منها: كيف تغري حياتك وحتديد 
االأهداف حلياتك وكيف �سع اخلطة الأهدافك، وكيف تكتب CV واأين تذهب لتجد وظيفة وماذا تقول 

وتفعل باملقابلة. 
وعلى �سعيد الندوات جند فرع جنني ينظم ندوة اقت�سادية بعنوان “االأزمة املالية العاملية”، 
“جوال” ومدير عام الغرفة التجارية.  “�سارك فيها مدير البنك االإ�سالمي العربي ومدير معر�ص 
“االآثار االجتماعية لال�ستيطان” ح�رصه حمافظ  مفتوحًا بعنوان  لقاءاً  بينما يعقد فرع قلقيلية 
التوجيه  مدير  ونائب   )4( ميداين  تدريب  طلبة  االجتماعية  اخلدمة  تخ�س�ص  وم�رصيف  قلقيلية 
العاملي  اليوم  الفرع يحيي  االإن�سان. كما جند  الهيئة امل�ستقلة حلقوق  ال�سيا�سي والوطني وممثل 
للمعوق، وي�سارك يف م�سرية نظمتها جمعية احتاد املعوقني بالتعاون مع فرع قلقيلية التعليمي 
وبع�ص موؤ�س�سات املحافظة، وي�سارك اأي�سا يف اإحياء يوم الفقر العاملي من خالل تنظيم زيارة 
الهالل  جمعية  وفد  الفرع  ي�ستقبل  ذاته  الوقت  ويف   ، االجتماعية  ال�سوؤون  مديرية  اإىل  ميدانية 
االإن�سان  اإعالم حقوق  التعليمي فينظم وبالتعاون مع مركز  نابل�ص  اأما فرع  الفل�سطيني.  االأحمر 
يف  املجتمعية  اخلدمة  طلبة  ا�ستهدفت  املجتمعية”،  “امل�سوؤولية  ور�سة  �سم�ص-  والدميقراطية- 
اجلامعة ، بينما ينظم فرع طوبا�ص ندوة حول دور االأخ�سائي االجتماعي يف موؤ�س�سات اخلدمة 
االجتماعية، وذلك بالتعاون مع مديرية �سحة طوبا�ص وال�سوؤون االجتماعية، ويتعاون مع وزارة 
الثقافة فينظم م�سابقة ثقافية بعنوان: “رحلة بني دفتي كتاب”، حيث بلغ عدد الطلبة امل�ساركني 
مركز  مع  بالتعاون  ينظم  الفرع  وجند  التخ�س�سات.  خمتلف  من  وم�ساركة  م�ساركًا   )20( فيها 
الدميقراطية وحل النزاعات ور�سة عمل حول ظاهرة العنف االأ�رصي، و يفتتح الفرع اأي�سًا مع مركز 
اأريحا يعقد  ال�سابة لطلبة اجلامعة. كما جند فرع  القيادات  ال�سهيد �سالح خلف دورة يف جمال 

بالتن�سيق مع مديرية ال�رصطة ندوة حول خماطر و�سلبيات املخدرات. 
ويف قطاع غزة جند فرع الو�سطى التعليمي بالتعاون مع جمعية تنظيم االأ�رصة ينظم يومًا 
يومًا  املركزية  الدم  بنك  بالتعاون مع جمعية  العاملي »لاليدز«، وينظم  اليوم  مفتوحًا مبنا�سبة 
تطوعيًا للتربع بالدم، كما جند اأن ق�سم �سوؤون الطلبة والعالقات العامة بفرع �سمال غزة وجمل�ص 
احتاد الطلبة فيه، ينظمون بالتعاون مع جمعية بنك الدم املركزي وموؤ�س�سة مرلني يومًا تطوعيًا 
الدم املركزي  ال�سياق ذاته ينظم فرع خان يون�ص بالتعاون مع جمعية بنك  للتربع بالدم. ويف 
والتن�سيق مع جمل�ص احتاد الطلبة حملة للتربع بالدم. ثم جند وفدا من جمعية » تنظيم االأ�رصة 
والتن�سيق  املوؤ�س�ستني  بني  والتعاون  الروابط  لتعميق  التعليمي  الو�سطى  فرع  “يزور  الفل�سطينية 
الأن�سطة خمتلفة، بينما جند الفرع وان�سجامًا مع روؤية اجلامعة ب�رصورة تعزيز جماالت التعاون 
حيث  املوؤ�س�سات،  من  عيدد  اإىل  ميدانية  زيارات  ينظم  املحلي  املجتمع  موؤ�س�سات  مع  والت�سبيك 
املعوقني  تاأهيل  جمعية  اإىل  والثانية  النف�سية،  لل�سحة  غزة  برنامج  اإىل  االأوىل  الزيارة  كانت 
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البلح  اإىل مدر�سة دير  ثم  االإرادة،  اإذاعة فر�سان  اإذاعة اجلمعية، وهي  اإىل  والثالثة  البلح،  يف دير 
االبتدائية امل�سرتكة )ب( . كما جند فرع خان يون�ص التعليمي، ينظم �سل�سلة من الزيارات لعدد من 
موؤ�س�سات املجتمع املحلي، وذلك �سمن اخلطة التي و�سعتها اجلامعة بهدف التن�سيق والت�سبيك 
اإىل  الفرع  اإدارة  ت�سعى  التي  واملن�ساآت  الفعاليات  لرعاية ودعم عدد من  املحلية  املوؤ�س�سات  مع 
اإقامتها، قام وفد من الفرع بزيارة ل�رصكة م�سانع العودة واملجل�ص العلمي للدعوة وزيارة اأخرى 

ل�رصكة »جوال« بغزة. 
ويف �سياق اآخر جند فرع غزة التعليمة وبالتعاون مع مركز �سوؤون املراأة، ينظم ور�سة »املراأة 
واالإعالم« �سمن م�رصوع بناء القدرات بهدف تفعيل دور املراأة وتثقيفها لتمكني الن�ساء وتعزيز 
وعيهن بحقوقهن. كما جنده ينظم تنظم ندوة بعنوان: »اإعداد معلمي اللغة االإجنليزية لتدري�ص ذوي 
االحتياجات اخلا�سة«. ثم نقراأ اأن فرع خان يون�ص بالتعاون مع جمعية االإغاثة يعقد ندوة علمية 

حول مر�ص االإيدز. 
مما �سبق ن�ستتتج اأن مثل هذا التعاون والتن�سيق والت�سبيك بني اجلامعة وموؤ�س�سات املجتمع 
التنمية  العمل، مبا ي�ساعد على حتقيق  املختلفة، ي�سهم بدرجة كبرية يف توحيد اجلهود وتنظيم 
للتنمية من منطلق  حني نظر   )1998( اإليه �سعيد  اأ�سار  امل�ستدامة يف فل�سطني، ويتفق هذا مع ما 
تاأثريها على النا�ص وتاأثرهم بها، ليكون التوجه التنموي منطلقًا من قاعدة الهرم التنموي، اأي 
من النا�ص وم�ساحلهم ومن م�ساركتهم وا�ستفادتهم من العملية التنموية. كما تتفق هذه االأن�سطة 
والفعاليات مع تعريف الر�سدان )2005( للتنمية الب�رصية ، حني اأ�سار اإىل اأن تنمية املوارد الب�رصية 

تعني زيادة املعارف واملهارات والقدرات لدى جميع النا�ص يف املجتمع. 
ثامناً: ت�سعى اجلامعة اإىل تقدمي برامج وتخ�س�سات درا�سية م�سممة لتلبية  ♦

االحتياجات الوطنية العامة على م�ستوى فل�سطني و�سوق العمل فيه، بل متتد اإىل الوطن 
اأو�ساط  اأو�ساع البطالة يف  اإىل تفاقم  اأي�سا، حتى ال يوؤدي تو�سيع قاعدة التعليم العايل  العربي 
والتدريبية  التعليمية  اخلدمات  تقدمي  اإىل  اجلامعة  ت�سعى  وعليه  االأوىل.  اجلامعية  الدرجة  حملة 
وفق فل�سفة التعليم املفتوح، ثم تخريج كوادر علمية موؤهلة فكريًا ومهنيًا، تلبي متطلبات �سوق 
العمل واحتياجاته. وهذا اأي�سا يتفق مع ما ي�سميه عبود حمو االأمية املهنية، حني يكون ذلك هدفًا 
اأ�سا�سيًا من اأهداف الرتبية بو�سفها حياًة اأو اإعداداً للحياة، اأو االثنتني معًا، ويعني اأّن على الرتبية 
اأن تطور اأهدافها لتكون يف جانب منها حمواً لالأمية املهنية لدى جميع املواطنني من جهة اأوىل ، 

واالهتمام بالعلوم والتكنولوجيا، من جهة اأخرى. 
�ستة  يف  االأوىل  اجلامعية  الدرجة  حالياآ  املفتوحة  القد�س  جامعة  ومتنح 

تخ�س�سات اختريت وفق مبادئ اأ�سا�سية هي: 
اأن يج�سد التخ�س�ص العلوم واملعارف والفنون واملهارات الالزمة ليكون اخلريج حميطًا . 1

بجميع اأبعاد الواقع الذي ميثله التخ�س�ص ، ومدركًا ملا يحمله ذلك الواقع من اإمكانات تربوية. 
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واأن يبني . 2  ، والثابتة  االأ�سيلة  والتقاليد  والعادات  املمار�سات  التخ�س�ص من  ينطلق  اأن 
كيفية حتريك هذا الواقع نحو االأف�سل يف �سوء ما تو�سل اليه العلم وما بينته التجارب العربية 

والعاملية. 
ويف . 3  ، والتدريب  التعليم  جماالت  يف  التطبيق  �سيك�سفه  ملا  ومفتوحًا  مرنًا  يكون  اأن 

جماالت توظيفهما يف التنمية. 
تاأهيل  اإىل  الذي يهدف  الرتبوي  التاأهيل  الدبلوم يف  اإىل ذلك متنح اجلامعة درجة  اإ�سافة 
املعلمني من حملة الدرجة اجلامعية االأوىل تاأهياًل تربوًيا ملختلف التخ�س�سات التي تدر�ص يف 

املرحلة االأ�سا�سية. 
االجتماعية  التنمية  برنامج  �سيما  ال  التخ�س�سات،  هذه  عليها  اختريت  التي  االأ�س�ص  ومن 
املحلي  املجتمع  تنمية  هما:  جمالني  يف  االجتماعية  التنمية  تخ�س�ص  ي�سمل  الذي  واال�رصية 
واخلدمة االجتماعية، وتخ�س�ص التنمية االأ�رصية يف جماالت التعليم الن�سوي واالأ�سغال اليدوية 
على  اأخذت  قد  املفتوحة  القد�س  جامعة  اأّن  لنا  يتبني  الطفل،  ورعاية  املنزلية  وال�سناعات 
الفل�سطيني  ال�سعب  باحتياجات  وربطه  فل�سطني،  يف  العايل  التعليم  فر�ص  زيادة  مهمة  عاتقها 
اختارت  التي  الرائدة  الفل�سطينية  اجلامعة  هذه  اأولويات  من  يعد  التنمية  مفهوم  واأن  املرابط، 
ال�سيا�سية  الظروف  الذي ياأخذ بعني االعتبار  التعليم  النمط من  ا�ستخدام هذا  اأن تكون رائدًة يف 
�سنوف  �ستى  يعاين-  زال  وما  عانى-  الذي  ال�سعب  لهذا  والنف�سية  واالجتماعية  واالقت�سادية 

البط�ص والتنكيل واحلرمان من اأب�سط احلقوق االإن�سانية ومنها حقه يف التعليم وحرية التنقل. 
تا�سعاً: االإ�سهام يف احلد من نزوح الطلبة اإىل خارج الوطن من اأجل التح�سيل  ♦

العلمي، وهذا الهدف ي�ساهم اأي�سا يف تخفيف هجرة العقول والكفاءات، بل ي�ساهم 
يف ا�ستقطابها. فمن املعروف اأن حلم متابعة التعليم اجلامعي وعدم توافر الفر�ص واالإمكانيات 
الكافية حمليًا، ي�سطر بع�ص الطلبة لاللتحاق باجلامعات االأجنبية، ويفتح جمااًل لعدم عودة كثري 
منهم اإىل وطنهم بعد تخرجهم، كما ي�ساهم هذا الهدف يف احلفاظ على االأموال الفل�سطينية وعدم 
�سخها للخارج ، حيث يوفر هذا ماليني الدوالرات �سنويًا، وهنا تكون اجلامعة مبثابة �سمام اأمان 
لالقت�ساد الوطني، وبخا�سة حني نتحدث عن وجود اأكرث من 66 األف دار�ص ودار�سة ملتحقني يف 
اجلامعة، حالت اجلامعة دون �سفر ن�سف هوؤالء الطالب للخارج، ما يعني اأن اجلامعة توفر ماليني 
الوطن، وهذه  اأر�ص  الطالب فوق  تثبيت  ، ف�ساًل عن دورها يف  واأهاليهم  الطلبة  الدوالرات على 
مهمة وطنية متكنت اجلامعة من حتقيقها. وفوق هذا توفر اجلامعة موقعًا تعليميًا قريبًا من مكان 
واملوا�سالت  ال�سكن  مثل  امل�ساريف  توفري كثري من  الطالب من  يتمكن  وبالتايل  الطالب،  �سكن 
واالإت�ساالت التي ت�سكل النفقات الرئي�سة للطالب اجلامعي، فمعروف اأن الق�سط الدرا�سي ال ي�سكل 
اأكرث من 20% من امل�رصوف العام للطالب الذي ي�سطر اإىل ال�سكن يف موقع اجلامعة التي يدر�ص 
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فيها. كما تعمل اجلامعة على تقدمي م�ساعدات مت�ص �رصائح خا�سة مثل منح الأبناء ال�سهداء، ومنحة 
االأ�رصى التي يقدمها برنامج تاأهيل االأ�رصى كمنحة خارجية ، بينما تقدم اجلامعة جزءاً اآخر لعدد 
كبري من االأ�رصى الذين التحقوا باجلامعة، وهناك منحة ذوي االحتياجات اخلا�سة، حيث تقدم 44 
منحة ف�سلية لهوؤالء. ولي�ص هذا فقط ، فبقية احلاالت املحتاجة توؤخذ بعني االعتبار يف �سندوق 
الطالب املحتاج ومنحة املتفوقني التي ت�سمل التخ�س�سات كافة ، وهي تغطي 100% من ر�سوم 

الطالب اجلامعية. 
كما تغطي اجلامعة منحًا اأخرى مثل: منحة االأخوة واالأزواج، وهي من اأ�سخم املنح من حيث 
املوازنة، وتعطى لالأخوة غري املتزوجني داخل املوقع التعليمي الواحد بن�سبة 50% من الر�سوم، 
وجمل�ص  االأمناء  جمل�ص  باأع�ساء  خا�سة  املقاعد  بع�ص  وهناك  العاملني.  غري  االأزواج  واأي�سا 
اجلامعة، باالإ�سافة اإىل اأبناء املوظفني والعاملني يف اجلامعة. وكل هذه املنح وامل�ساعدات ت�سهم 
يف تثبيت املواطن الفل�سطيني فوق اأر�سه ليتعلم ويبني قدراته وي�سقل خرباته فيغدو اإن�سانًا نافعًا 

�ساحلًا ، ي�سهم يف م�رصوع التنمية امل�ستدامة وبناء االقت�ساد الوطني. 
يعمل  التي  الفل�سطينية  االأ�رص  الأالف  عمل  فر�ص  توفري  يف  اجلامعة  دور  نن�سى  ال  كما 
 700 معيلوها يف وظائف خمتلفة يف اجلامعة، وي�سل عدد االإداريني العاملني يف اجلامعة اإىل 
1500 م�رصف  اأ�ستاذاً، يف حني هناك ما يزيد عن   650 اإىل  موظف، واالأ�ساتذة املتفرغني ي�سل 
االقت�ساد  عجلة  ويحركون  االقت�سادية،  التنمية  متكني  يف  ي�سهمون  جميعًا  وهم   ، متفرغ  غري 

الوطني دون اأدنى �سك. 
من هنا نت�ساءل اأال ي�ساهم هذا كله يف تدعيم عنا�رض التنمية امل�ستدامة 

واأهمها التنمية االقت�سادية والب�رضية ؟ 
متجان�سة،  ♦ تربوية  ثقافة  ذات  عربية  �سخ�سية  تكوين  يف  االإ�سهام  عا�رضاً: 

القول  الهدف ميكن  لهذا  فبالن�سبة  والثقافية.  العلمية  املفاهيم  توحيد  طريق  وذلك عن 
اإننا كفل�سطينيني اأواًل وكعرب ثانيا، بحاجة للحفاظ على هويتنا الثقافية واحل�سارية اأمام هذا 
الزحف الهائل املتمثل يف ثورة املعلومات وغزارتها التي ي�سهدها هذا القرن املو�سوم بالعوملة 
اإليه بع�ص النا�ص كما لو كان غواًل مفرت�سًا يحاول اأن يفرت�ص القوميات  والعاملية، والذي ينظر 
والثقافات االأخرى، ال �سيما ال�سعيفة منها، وهذا يحتم على موؤ�س�ساتنا التعليمية جميعها، ولي�ص 
اجلامعية فقط، التحلي بامل�سوؤولية للعمل يداً واحدة لنبذ هذا الت�رصذم واالنق�سام الثقايف واخلروج 
املتجددة  وثقافته  بهويته  ي�ستطيع  عربي  اإن�سان  اإعداد  على  قادر  موحد،  واحد  ثقايف  بخطاب 
الوقوف بثبات وم�سوؤولية اأمام مد العوملة، والذي يرى بع�سهم اأنه ا�ستعماٌر ثقايف جديد يهدف 
اإىل اإق�ساء املناف�ص وقمعه، واإحالل الثقافة البديلة حمل الثقافات القائمة، بل �سلب اإرادة االآخرين 

وطم�ص هويتهم. 
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لثقافة  يوؤ�س�ص  لكونه  بالذات،  الوقت  هذا  يف  بالغة  اأهمية  يتخذ  الهدف  هذا  فاإن  هنا  من 
�ساملة ت�ستهدف فئات املجتمع كلها، لتزويد االإن�سان الفل�سطيني مبا يحتاجه من علم ومعرفة، ما 
يواجهون به اخلطر القادم من جهة اأوىل ، ومن جهة ثانية ميكنهم من اال�سطالع مب�سوؤولياتهم يف 
هذا العامل الذي اأ�سبح �سغريا كقرية مت�سلة اجلوانب بف�سل التقدم التكنولوجي و�سهولة انتقال 

االبتكارات واملعلومات وحتى الثقافات يف اأرجاء املعمورة. 
وتوزعه  املجتمعية  امل�سوؤوولية  دليل  ت�سدر  املفتوحة«  »القد�ص  الهدف جند  هذا  ولتحقيق 
على اجلامعات املحلية والعربية، بينما يعمد برنامج البحث العلمي والدرا�سات العليا اإىل اإ�سدار 
الثقافة وحمافظ  وانتماء«، وينظم حتت رعاية وزيرة  الفل�سطيني/ هوية  ال�سعبي  »الرتاث  كتاب 
�سلفيت يوم الرتاث الفل�سطيني. كما ن�رصت عمادة البحث العلمي والدرا�سات العليا موؤخراً خم�سة 
ع�رص كتابًا منها: هوية القد�ص وانتماوؤها التاريخي بني التاأ�سيل والتحريف، من تاأليف االأ�ستاذ 
العلمي  البحث  عميد  ال�سلوادي/  ح�سن  الدكتور  واالأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�ص  عمرو/  يون�ص  الدكتور 
الع�رص،  م�ستجدات  ملواجهة  تاأهيلها  ومتطلبات  الرتبوية  القيادات  وكتاب  العليا،  والدرا�سات 
للكاتب الدكتور عبد عطا حمايل، وكتاب �سجل حمكمة القد�ص ال�رصعية رقم 155، للدكتور ابراهيم 
اإحتاف  �سل�ص، وكتاب  للدكتور حممد  البيئة  االإ�سالمي يف احلفاظ على  الت�رصيع  ربايعة، وكتاب 

ال�سديق بخال�سة اآل ال�سديق، لالأ�ستاذ الدكتور ح�سن ال�سلوادي. 
هذه الكتب وغريها من املوؤلفات ، ت�سهم يف التاأ�سي�ص لثقافة عربية فل�سطينية لها دورها الفاعل 
يف اإحداث تنمية ب�رصية اأ�سيلة، قادرة على ال�سمود والثبات اأمام الثقافة االأخرى الوافدة من الغرب. 

حادي ع�رض: االإ�سهام يف نوعية التعليم با�ستثمار الو�سائط التقنية احلديثة  ♦
التكنولوجيا  ا�ستخدام  يف  كافة  ومهاراته  معارفه  يوظف  اأن  املتعلم  ي�ستطيع  حيث  املتنوعة، 
اإتقان االأهداف  اإبداعية، ت�ساعد على  حلل امل�سكالت التعليمية واحلياتية، والتفكري بطرق تعلمية 
لديهم،  واالإجناز  التح�سيل  دافعية  وترتفع  باأنف�سهم،  املتعلمني  ثقة  فتزداد   ، املحددة  االأدائية 
فتزداد بذلك فر�ص م�ساهمتهم يف بناء جمتمعهم وتنميته. ولتحقيق هذا الهدف جند اجلامعة قد 
اأجنزت خالل ال�سنوات املا�سية برنامج ت�سجيل عرب االنرتنت لي 66 األف دار�ص ودار�سة، وتدير اأكرب 
اإنرتانت يف فل�سطني وبنك االأ�سئلة االأول من نوعه يف فل�سطني والوطن العربي، بالتعاون  �سبكة 
التي  العمليات  جميع  تقومي  على  تعمل  التي  للجودة  دائرًة  واأ�س�ست  والتقومي،  القيا�ص  دائرة  مع 
تتم وفق معايري جودة اأعدت لهذا الغر�ص، كما يعمل مركز التعليم املفتوح مع مركز تكنولوجيا 
املعلومات وق�سم االنتاج التابع له بهدف اإنتاج املقررات االلكرتونية بالتعاون املطلق مع الدائرة 
االأكادميية ومع االأكادمييني كل ح�سب اخت�سا�سه. وهناك خطة لتحويل %50 من مقررات اجلامعة 
اإىل مدجمة اإلكرتونيًا خالل ال�سنوات الثالث املقبلة، كما و�سعت اجلامعة خطة تدريبية للم�رصفني 
االأكادمييني والدار�سني لتدريبهم وتاأهيلهم للتعاون مع هذا اللون من التعليم«. و�سمن فل�سفتها 
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 ، املفتوح  التعليم  منط  مع  تتما�سى  التي  املختلفة  وتقنياته  التعليم  نوعية  تطوير  على  القائمة 
ما  منها  الدرا�سية  املقررات  من  كبري  عدد  لتدري�ص  خمتلفة  تقنيات  توظيف  اإىل  اجلامعة  عمدت 
يدر�ص وفق تقنية الفيديو �سرتمينج والقالب االإلكرتوين واأخرى وفق نظام اإدارة التعلم »املودل« 

وال�سفوف االفرتا�سية. 

خامتة: 
ن�ستنتج مما �سبق نقا�سه من اأهداف جامعة القد�س املفتوحة وما نتج عنها من اأن�سطة 
وفعاليات يف كافة فروع ومراكز اجلامعة ، اأن هذه اجلامعة الرائدة بفل�سفتها واأنظمتها املتميزة، 
ت�سهم ب�سكل كبري يف حتقيق التنمية الب�رصية وامل�ستدامة يف فل�سطني، وذلك حني تركز على تنمية 
الفل�سطيني، رجااًل ون�ساًء، �سيبًا و�سبانًا، ومدهم باملعارف واملهارات الالزمة لتمكينه  االإن�سان 
وتقنياته  التعليم  و�سائل  حتديث  اأهدافها  �سمن  اجلامعة  ت�سع  حني  وكذلك  ومهنيا،  معرفيا 
 ، االأ�سيلة  بثقافتها وجذورها  تعتز  عربية  فل�سطينية  �سخ�سية  بناء  اإىل  ت�سعى  واأ�ساليبه، وحني 
لهذا  م�سممة  درا�سية  ومقررات  تخ�س�سات  خالل  من  والتكنولوجي،  العلمي  التطور  وتواكب 
للجميع ممن  التعليم اجلامعي مفتوحًا ومرنًا  تركيز اجلامعة على جعل  نن�سى هنا  الغر�ص، وال 

حالت ظروفهم دون اإكمال حت�سيلهم العلمي ل�سبب اأو اآخر. 

توصيات واقرتاحات: 
الفل�سطينية . 1 اجلامعات  مع  والتعاون  بالتن�سيق  املفتوحة  القد�س  جامعة  تعمل  اأن 

املواطن  يت�سلح  حتى  والتطور،  التحديث  روؤى  وفق  الفل�سطيني،  جمتمعنا  احتياجات  تلبية  على 
الفل�سطيني بالثقافة القادرة على ال�سمود اأمام الثقافات البديلة ، وهذا يتطلب من جامعاتنا مزيداً 
من التفاعل مع املجتمع، من خالل التوا�سل مع موؤ�س�سات املجتمع وقياداته وخرباته، واال�ستفادة 

من االإمكانات املتوافرة الإحداث التنمية ال�ساملة امل�ستدامة. 
لتطوير . 2 الفائدة  يحقق  مبا  املتاحة  وامل�سادر  املوارد  توظيف  يف  اجلامعة  ت�ستمر  اأن 

العملية التعليمية، وحتديث اأ�ساليب التعليم والتعلم، وا�ستخدام التقنيات احلديثة التي تدعم االإبداع 
وت�سجع البحث العلمي، وفق �سيا�سات وخطط مرتبطة بخطط التنمية املجتمعية امل�ستدامة. 

اأن تعمل اجلامعة على رعاية املبدعني من العاملني والطلبة وحتفيزهم بو�سائل خمتلفة، . 3
حتى ي�ساهموا بفعالية اأكرب يف م�رصوع التنمية الفل�سطيني بخ�سو�سيته املعروفة. 

املجتمع . 4 خلدمة  الفر�ص  اإتاحة  على  املفتوحة  القد�س  جامعة  تعمل  اأن  واأخييرياً، 
يقدمها  خدمة  اأو  عملية  خربة  اأي  مقابل  معتمدة  �ساعات  للطالب  يحت�سب  بحيث  الفل�سطيني، 
للمجتمع املحلي، وهنا يكون دور جامعة القد�س املفتوحة اأ�سمل ب�سبب تواجد فروع تعليمية 
للجامعة يف املدن والتجمعات الفل�سطينية كافة، ومنها الريفية، فتزداد بذلك اإمكانات اجلامعة 

للو�سول لكافة فئات املجتمع املحلي. 
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